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మాటలతో, చేతలతో; 

పవిత్రతను, చి తళుదిని విడనాడక; 
ఆవ య 

ఎక్కడ విధి నిర్వ్మహణం చేస్తే అక్కడ 

భళీ అనిపించుకుంటూ; 

నిబంధనలు పాటిస్తూనే 

సమాజానికి మేలుక్ష్చేస్తూ; 

తెలుగు జనల గర పప 

ఆతికొదిముంది కర్మరులలో ఒకరుగా సిర పవీ 
య అచ య 

పతి వేంకట రామకృష్ట (పపొద్ 

గన రికీ 



నాకు గుర్తున్నంతవరకు నేను రాసిన కథలు 120 దాకా ఉంటాయని 
జాబితా తయారుచేస్తే అందులో దాదాపు 90 కథల వరకు -టెటిల్సు 
చూడగానే గురు చేనుకుని, ఆ తొంభిలో ఈ ౨2 అని, ఈ యాభై 

రెండే అనీ ఎన్నిక చేసిన భమిడిపాటి జగన్నా థరా వుగారికీ; 

“మీ కథలు పు సక రూపంలో (వచురించుకొ నే తలంపు ఉంటు దానికి 

అవసరమయ్యే కాగితం కన్సెషన్ రేటులో దొరికేటట్ల్టు చూడగలను” 
అని సుమారు నాలుగేళ్ళకిందట చేసిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్న అక్కి- 
నేని బలరామ కృష్ణయ్యగారికీ; అందుకు కెటలిస్టులాగా తోడ్పడిన 

ఎమ్, కె. ఆర్, వినాయక్ గారికీ: 

1974 లో విశాఖసట్నంలో “ఈనాడు” దినప తిక వ్యవస్తాసి ంచిన నాటి 
నుండి; వార్తలకు వ్యాఖ్యలకు, సమాచారానికి, అనువాదానికి _ అవసర 
మెన మేరకు నా సేనలను వినియోగించుకున్నా, (పతిఫలానికి అతీత మైన 
అపేక్షను లెక్కకు మించినన్ని సందర్భాల్లో చూపిస్తూ, నా కె్పుడు ఏ 
కష పరిస్టితి వచ్చినా “నెనున్నాొనని ఆదుకుంటూ వస్తున్న ఎమ్.అప్పా 
రావుగారికీ, 

సుమారు సదమూడేళ్ళనుంచీ నెను తలపెట్టిన సాహితీ కార్య(కచూలవి 
(పోత్సహించడ మేకాక, నేను చనువుతీనుకుని అడిగినంత ఆరి సవో 
యం అందిస్తూ వచ్చిన పి. వి, రమణయ్య రాజాగారికీ. 

_ విజయనగరంలో తాను చిన్నక్షానుత్తో చదువుతూ ఉ౦ండినప్పుడు మొదులు, 
తాను ఎంత పెద్దస్థాయికి ఎదిగినా, కాలమూ సితిగతులూ రిల్పిలచిన 
దూరాన్ని అధిగమించి. ఎప్పటికప్పుడు నా కథా రచనా వ్యాసంగం జాడ 
తెలుసుకుంటూ నా పర్మనెంటు అభిమానుల్లో ముఖ్యులుగా నిలిచిన తసి 
కెళ్ళ రామశేషాదదిగారికి. వోరిచేత పేభావితులె నా అభిమానులయిన 
కోకా కిశోరొగారు, తదితర మి(తులకు, 
“కథలకి ఇల స్టేషన్స్ వేయడ ౦”...“ఇల స్టేషన్స్ వెయ్యడంకోనం 

కథలు చదవడం” వీటిమధ్యగల నిష్పత్తి అనుపాతాలు తెలిసి: ఈ ఫస 
కాౌనికి నా మ_స్సకాన్ని ముఖస(తంగా రచించిన మహాను “బాకు * 4 

సత్తిరా జూ లక్ష్మీనారాయణ గారికీ: 

నాతి కేబ్ళగా నా సాహిత్యాభిమానానికి అభిమానిగా ఉంటూ, ఈ పు నక "4 
న. (ప్రచురణ చివరిదశలో ఉన్న సమయంలో హఠాత్తుగా గ ఆచ రుంకిలా 



ఉశిడివడి దీనికి ! “ఫినిషింగ్ టచ్” ఇచ్చిన కడియాల ఏివకొనంద 

మూ ర్తి క్రీ; వీని హం ఖో . 

ఈ కథలు పుస్తకరూపంలో (ప్రచురించే నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయం 

మంజూరు చేయడం + సమంజసం అని ఏకకాలంలో '. కోకపోయినా ఏక 

కంఠంతో విశాఖపట్నం ఏ హోర్చు యాజమాన్యానికి నచ్చ జెప్పిన. లంక శివ 

రామ కృష్ణశాత్తిగారికీ, అవసరాల వేంకట కృష్టారా పగాకికీ. కొ మె 

సత్యనారాయణ గారికీ: మ ఈ 4 

“పదినిమిషాల్లో భరాగో పరిచయం” పేరిట 'శాను. Pus ai 

వ్యాసొన్ని ఈ ప్ప స్తకంలో వాడుకోడానికి అనుమతించిన అత్తలూరి 

నర్ ణు. 

పుస్త సకొలు న నల కొటన పిండే అయిన నాథ తరత ఈ 

ప నకం ఏషయంలో అయురై న క లా! సమర్హవంత ంగా చేదించి 

కు చేదోడుగా నిలిచిన ఇస్మెల్ గారికీ, జీ. నాగభఘాషఆంగారికీ: 

Moai పతిక పేరూ (ప్రచురణ తేదీ చెబితే చాలు:. “ఇదుగో, మే 
వగ్గిరలేవి మీ కఠ!” అంటూ తన ఏ అమూల్య 'వ్యతికా వంచయం నుంచి 

తీయించి. ఆంచి జేస్తూ HE 

సిన ని ఎ గా 
త్న్ pag 

ఆర్, ఎస్. శొయిగారిరీ, 

కపల్ డిజైన్ రన్సెన,న్ రేటులో అచ్చువేసిన జ్యోతి పెన్ దారికి: ఆ 
శ ib wt, wy (క? SEN ad tr గ శ : శ క ఫి జ్జ ; 

సు © ద త్ ఖ్ గో TO Wn CO లు చేసిన ట్ మ్ ట్ర > tr ళో 

సంపావకుడు ఆలపాటి వ్ంనాతగా రికీ 

Cu 

అందరికి: క 

wise రథలస్ని తొ పవ పి వాస్ మంచివి ఏరి. ఒర్ సమ్మగ తిథా సలల 

అనం ఉయ్యాాళ ఖల ము చెఖి నుంబ నన్ను కొరుకు ఉనేని 

ఎవరికి సొదించి సంతోషి అల్లి కట్ 
లీ ఖ్ మ 

జా. ౪ 

మూ రి (“౮౮ ఆలో గాలికి: 
యు. జక టి iu 

Fadi దెన్ ల “a Se తీ కసా దీ గారికీ; ఉమ్రీ వనక 

స య. నా Wo 
సల టల! టే / హో న! పి fw oe ధో 

స (౮ న రస్ఫెరట్ట WHO. 

(ఓ) టి ళీ భరాగో 
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గసన్ శఈ్యపశ్న నాకు తెలిసినంతవరకు దాదాపు dais "కిందట విశౌణ 

'రచయిత ఆ లేవదీసేరు, నన్ను నిలవదీసేరు? కూడాను, ae 

నేను ఆరో జుల్లో నరసరావుశే పేటలో ఉదో్యోగం. చేస్తూ, ఏడో కారణం 

"చర విశాఖపట్నం వచ్చేను. ఆల్లోచ్చనల్ని 5 కల్వియ బెక్తే రచనలు చేస్తున్న విశాఖ 

( ర్లచ్చయితల్లో కొందర్నయినా చూసి, పలక రిరవీ, మాట్లాడ్త గలిగితే భావుండునన్న 

గోంకళో "ఆరోజు ఉండిపోయాను. . se. hen 
ree 

వివేకానందమూ ర్తి రి, తంబు, రామవరపు. చేణుగోపోలరాప్ప, శ్రీరంగం 

శ we రరావు. మరువాడ రాజేశ సరరావు, క్పేల్లంపల్లి కృష్ణారావు. శివల 

.సగన్నాథరావు నవులూరి' వెంక కేశ్వరరావు, మల్ల ప్రగడ wae కొ త్ర 

'తరంలోంచి వచ్చిన శ్ర క్రమరతుళై శ భచయీతలూ -' hey నీ గ్ 
' 

' nn i | శని నః 

స hide, 
| + 1 

Rar 

[ రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి, అంగర వెంకటకృష్ణారాన. కీర్రిపియ, 

మం రామారావు, అంగర సూర్యారావు, జ్యేష్ట, పూ సపాటి కృష్ణంరాజు 

విలివాడ కాంతారావు. మసూనా, ఎం. రామకోటి, గొల్ల పూడి ,మారుతిరావు 

పాతతరం రచయితలు: లబ్ది (సతిష్టులు,. 

న f fa i 

౧% ఈ రెండుకరాల మధ్య, శీ (తిష్ఞా నమసాళ్ళలో నమీకరించుకుం 

“టున్న రంగనాయకమ్మ, 

అందర్లోకీ రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి 'గొప్స ఆకర్షణ. ఆయన (ప్రభావం 
"కొత్తతరం రచయితలమీద దిట్టంగా.:పడండీ: *విశ్వనాథశాస్రీలా రాయని జీవిత 
"మేల" అనుకునే కొత్తతరం రచయితలు ఎక్కువయ్యేరు. ఇతివృతాలు ఎంచు 
కోడంలోనూ. ఉపమలు  వెయ్యడంలోనూ “శా ప్రీయ”ధోరణి మరీ కొట్లొచ్చినట్టు 
కొందరు కొ. .త్రతరం రచయితల్లో కనబడిపోయేది. అందుకు కూడా శ్రి కావాలి 
గనక వాళ్ళూ ఆకర్షణే, 

ఖీ 

Mae అగా Abe 1 ఇ టీ 

ల జో 3 , 

Badd నేను త 1 వస్తె అర్హంటుగా అంగర వెంకట 



కృష్ణారావు ఇంట్లో సమావేశం పెడితే సదహారుచుంది చిన్నా పెద్దా కూడేరు. 
కథ m7 

“మీరెందుకు రాసేరో చెప్పండి” అని ఆరోజున నన్ను అంగర వెంకట 

కృష్ణారాపు ఆ సమావేశం తరపున అడిగేరు. “ఈ మధ్య మా మీటింగుల్లో 

ఈ పశ్నమీద మాట్లాడిస్తున్నాం. అంచేత మీరు మీ సంగతి చెబితే బాపుంటుందో 

ఏశాఖపట్నం రచయితలు ఎప్పటి కే సామాజిక స్పృహతో మెరుస్తు 

న్నారని నారు తెలుసును. నాతో అలాంటి మెరుపేదీ లేదనీ నాకు తెలుసును. 

అంచేత “మీ సంపదాయానికి నన్ను బలిషెటేకండి, ప్లీజ్! అని అప్పటికి ఆ 
గండం తప్పించు కున్నాను, 

1970లోనేను విశాఖపట్నానికి ఉద్యోగరీశ్యారాగా ఇక్కణ్నించి ఉద్యోగ 
రీత్యా మరేవూరికీ చెళ్ళరుండా ఉండిపోగలిగితే బావుండు నన్న కోరిక నాలో బిల 

పడింది. 1974లో నా ఉదో్యోగనావ విశాఖరేపుకి చేరడంతో (అంటే, ఆంధ 
ఇల సె | we" : My టె (pt గా చ గ శ్ రు 

(పదేళ్ రే మరియు లాం ట్ | రా రుల గ్ a ముంచి వకొఖి పట్నం పోర్ల 

5 ఆ కోరిక 

విశాఖ రచయితల సంభధుం, “నేనెందుకు రాస్తున్నాను” అనే ఫేర్లికకింద 

కొందరు రచయితలచేవ చేయించిన |పసంగాల (వాత-పాఠాల్లో కొన్ని వివేకా 

నందమూ రీ ద్వారా నావగిర. చేలేయి. మరికొన్ని అత్తలూరి నరసింహారావు 
న ఖ్ ఆటీ 

దగ్గిర చేరేయి. 

అతను ఇవన్నీ కలగలిపి పుస్తకంగా వేయిద్రాం అనే నంకల్చం వెలి 

బుచ్చడ మే కొకుండా. ఆ పుస్తకంలో 

దన్నారు “చః పొ! స స సంకలనానికి నునం దరులుగానే ఉందాంొ ఇని 

చ పప్పే అ, ఈ | ఖని నెంతోసొ 

0 0 0 

ity 

పంచుకు రాసేను అనే విషయిం పొఠమలకి ora isnt 

‘i dada ఖల స ae ౮ 



ఇదే నాకు పట్టుకున్న భయం. 

అందుకే, ఎ౦దుకు రాశానో అస్పట్లో రాయలేదు. 

0 0 0 

1949లో, ఇంగ్లీషు “స్యత౦(త” లో ఉత్స రాల శీర్లెకకి రాసిన ఒక పొలి 

టికల్ లెటరొతో (ప్రారంభించేను. సినీమా రెవ్యూలు ఇప్పట్లా పత్రికల నిలయ 
విద్యాంసులే రాయాలన్న నియమం లేక, సాధారణంగా (పేకకులే రాసేసేవారు, 

అవి కొన్ని రా సను 

' ఒక అమాయకురాలై న పల్లెపిల్ల వాళ్ళ పెద్దల నిర్ణయంవల్ల ఒక పట్న 
వోసప్ప క్ష్మరవాడికి భార్య "అయిపోతే ఆ పిల్లని అతగాకు చీటికీ మాటికీ ఆట 
పటిస్తూ ఒక సందర్భంలో తను వేసిన వల్లో తనే పడిపోడం ఇతివృత్త 0గా 

రాసిన “నేను... మా ఒకి” అనేది నా మొదటికథ, మా ఇరుగునా పొరుగునా 
జరిగిన చిన్న చిన్న సంఘటనలు (దాంట్లోంచి ఎమా(కం హాస్యం ఉత్పత్సి 

అయ్యే అవకాశం ఉన్నా పసి) కధలుగా రాసేసేను. పెకి నవ్వు పుటిస్తూ 

. ఎక్కడో ఒకపాాత పడే వేదన ఉన్నట్లుండి గుండెను కలుక్కు_ మనిపించ గల 

కధలు 'రాయడం నాకు ఇష్టంగా ఉండేది, బహుశా ఆ ధోరణి అప్పటి పతికాధి 
పతులకి బావుండడంవల్ల నాకు పతికా (ప వేశం సులభతరం అయిషపుండీ 

ఉండొచ్చు. చ్మితగుష్ప, వినోదిని. ఆనందవాణి, ఢంకా, తెలుగు స్యతం(త, 

.,గూర్యప్రభ, కధాంజలి, ఆంధ్రపత్రిక ఏీక్తీ, జ్యోతి (పక్షపత్రిక .... తెనాలి) 
ఈ .వత్రికలన్నీ నా కధలు అచ్చు: చే సేవిం "భారతి లో 1950 నాడే నొకధ అచ్చు 

. పడ్డది. అదుగో, అందుకు రాశాను. ఆ కథలన్నీనూ. అంటే: నేను రా స్టేఆచ్చు 
"షమ ష్మత్రికలున్నాయి కదా అని రాసేను. భారతిలో ఆ కథ అచ్చయిన నాటికి 
నేను బీ.ఏ (ఫస్టియర్) విద్యార్దిని. ఆరోజు నాకిస్పటికీ జ్ఞ జాపకం. _పఖ్యాత ప 
“తుడుం బహు పాశ్చాత్య భాషా వేత్త రో ణంకి అప్పలస్వామి (మా ఇంగ్లీు 

మేష్టారు ఆ వేళ కౌర్తయిల్ (ఫించ్ రివల్యూషన్ మీద చెప్పవలసిన సభ 
'రద్దుచేసి నిండుక్లాసులో ఆ కథ చదివి వినిపించేరు. వినండ(రా మీ సహాధ్యాయి 
రాసిన క్ర Kan ఆ సాయింతం అంట్యాకుల _పెడిరాజు “ఆర్ట్ ఎకొడెమీ 

. లో చాసో, కొత్త పల్లి వీరభద్రరావు మొదలై న వారందరికి నన్ను మెచ్చు కా | పరిచయం చేసేరు. 'ఆందుకు రా సేను, అనాటి కథలు, నేను రాసిన కథలు నా 



అధ్యాపకుల్ని మెప్పించ గలుగుతున్నాయని ఆత్మా విశ్వాసంతో రాసేను. భారతి 
. లో పడిన కథకి డబ్బు పంపేరు. ఆ మనియార్లర్ చూసి మా నాన్నగారు. 

“కిరి వోరి! నేను నెలరోజులు ఉద్యోగం చేస్తే వొచ్చే డబ్బు నువ్వొక్కథ 

రాసి సంపాదించెసేవురా!ొ ఆని వాధగా ఆనందించేరు. అదుగో. ఆందుకు 

రాసేను, ఆ కథలు. అంపే,కథలు రాసే డబ్బు కూడా వస్తుందని రాసేను, 

రచయితలకి డబ్బులివ్యకుండా ఎగేసే స్మత్రికలు ఇప్పటికన్నా అప్పుడు ఎక్కు 
వగా ఉండేవి. రచన (పచురించగానే “మరి, డబ్బు పంపండి సార్” అని 

ఎడిటర్ గారి పేరిట ఉత్తరం రాసి ఆ కథకి డబ్బు అందుకున్నప్పటికీ ఆ తరు 

వాత ఆ ప్మతిక ఆదరణ (అంటే నా కథ ఆ షృతికలో [ప్రచురించే యోగ్యత) 

పోగొట్టుకోడం అనుభవంలో కొచ్చినా రచనచే సే డబ్బు వస్తుందనే సామాజీక 

స్పృహ కలగడం నా రచనా వ్యాసంగ చరితలో ఒక కిలోమీటర్ రాయిగా 

పేర్కొనవచ్చు. (నారు కలిగిన మొట్టమొదటి, మరియు చిట్టచివరి సామాజిక 

స్పృహ అదేనని నామ చాలా అనుమానం) అంచుతోనూ; తవిరి ఇసుమున 

తైలంబు తీసినట్టు, ఆనందవాణి ప్మతికనుంచి మనియార్తిర్. అందుకున్న పారితో 

షిక వీరుడిగా నాకు 1951 నాటికే చాలా ఖ్యాతి వచ్చింది. 

1953 (పాంతంలో ఆకారణంగా ఆగిపోయిన నా కథన మఘమతూహలం౦ 

(కొద్దిపాటి మినహాయింపులు తీసే స్టే బాపు 

నండూరి రామమోహానరాపు, రావికొండలరావు, వి.ఎ.కె, రంగారావు, వి.వి 

రాఘవయ్య సంపావక మండలిగా 1963తో వెలువరించిన జ్యోతి (మౌస ప్మతిక ) 

తో మళ్ళీ చెలరేగింది. ఈమాటు, నొకిష్టమెన వ్యక్తులు కొందరు నా కథలని 

చదివి, బొమమ 

ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, 

AED వేసీ, (పచురించి ఇషసడుతునా యర్ శే భావం నాకిచ్చి న 
జ్ర శు 

న్ సొగించేను. బాపు అంతటి ఆర్డిన్లు నేను 

మృలు వేపెయ్యడ మేకొక ఎప్పుడు 

పూర సర్ 0గో మాట్లాడే వారంకేను: 

ఇవాళ కూడా నేను 1960లో రాసీవ ఒక కథగురించి 

శనంపరంల పేను, నండూరి రామమోహనరావు 

నో పుస్త శోటర్ _పసెసులు రాస్తూ ఒఎపరికోగావీ ఇయ్యని కి శాబులు ఇచ్చార ౦ 

పేను, రాస్తానా, రాసి చూపిస్తానా! 

(పోతా పృహాంవ ల కథల 

సరదాగా రాసిన కథలకి నాలుగేపీ ఆరేపీ టొ 
ges గ్జీ ఖీ జ్ జీ జిత్మయంగా (పశంనా 

ము శ 4 పూ డీ బే ఎక ft ట్ర్ హం స్ట 

లోతుగా మాట్లాడ కుండా సన్ను సా 



oh బాశ్లేకొదు. కథా సోహిత్యం గురించి అంతో ఇంతో తెలిసినవొళ్ళు, 

కల్పనా సాహిత్యపు భోతు
సాతులను చవి 

ఏమర్శకులు వ పాఠకులు 
సన; 

చూసినవాళ్ళు అయిన సంపాదకులు 

జ్ కూడా; నేను రాస్తున్నాను. 

సమాజంలోని [రాల నె చ్యాలు 
దొష్ల్యాలు అట్టడుగు వీకటికో ణాలు 

నొ కథల్లో (పసక్తీ క్రి రావని మధ్యత ర గతి సంసారాల్లో తటస పడే స్వల
్ప పా 

ముఖ్యంగల_ సంఘర్షణలను వస్తువులుగా కీసుకునిమనసును ఆహాదపర చేవిధంగా 

చేను కథలు రాస్తానని, నండూరి రామమోహనరావు మున్నగువారు చెప్పేరు. 

ఈ “విశ్లేషణలో (ప్రశంసా అభిశంసా కలిసే ఉన్నాయని నాకు చాలా లేటుగా 

. శైలిసింది. పాఠకులకి వినోదం (పోని ఆహ్లాదం) రచయితలకి ఇన (పతిష్టలు 

: మాత్రమే సాధించే. రచనా వ్యాసంగం యావత్తూ (పయోజన విహీనం అని కొట్టి 

పారెయ్యగలిగే (సమాణాలు అ అమల్లోకొ సే సీ నాతోభాటుగా చాలామంది న 

ఓకరో ఇద్దరో తప్ప రచయ్యక్రులందరూనూ బపూన్లయిపోతా
రు. వ్యాపారంలో 

లాభాలు శేనుకనేవాభ్ళ రచనా ప్ లబ్ది పొం దేవాళ్ళూ ఒకటి కాద 

న్నది నః విజ, నిజం! 

ల “ఎందుకు రాయడం లేదు” అని అడిగినన్తే “ఎందుకు రాస్తున్నావు?” 

అని కూడా ఎవరో అడుగుతూనే ఉంటారు నన్ను. సరికొత, (బెండ్ సెట్ 

చేస్కి తెలుగు కల్పనా. నాహిత్యపు పరిథినీ పరిమాజాన్నీ అనూహ్యంగా మార్చే 

వినత కొత్తయగపు రచయితల కాలంలో “ఎందుకు రాస్తున్నానా” అని నాకూ 

అనిపిస్తూనే ఉంటుంది! ౨. భరాగో 



సాకు చాలా ఎక్కువగా నట్బన చాలా తక్కువమంది రచయిత లలో 

భరాగో అనబడే భమిడిపాటి రామగోపాలంగారు జక రు; 

ఆయన కథలతో నా పరిచయం 1958.59లో ఆయన “వాహిని” అనే 
రుపేరుతో అంభవారప్మతికకు తన కధలు పంపించిన నాటిది. ఆయనతో నా 

పరిచయం అము. దిత౦గా, అనాద్భతంగా మిగిలిపోయిన తన కథ లన్నిటిని నా 

కోరికపె మళ్ళీ ముచ్చటగా ఫెయిర్ కొపీచేసి (1963 లో “జో్యోతి మాసప తి 

క్రక్షు అందజేసినప్పటిది. 

వెన్నెల ఎంత బావుంటుందో వె న్నెట్లో నీడలుకూడా అంత బావుంటాయి, 

ఆయన కథలు చదువుతూంటే వెన్నెలనీడలలో కూర్చుని సర్జాగా కబుర్లు చెప్పు 
కుంటునట్టు వుంటు౦ది. ఆయన కద చెప్పడం ( గదుగాను, లబ్దుగాను కూడా 

వుంటుంది. ఎంత గహనమెన జీవిత సత్యమైనా. ఆయన అలాగ్గా, చులాగ్గా 

చెప్పేసారు, చెప్పె పద్ధతి ఆయన మాట లాగానే చురుగ్గాను, కరుగ్గాను 
వుంటుంది. ఆయన వాక్యాలు ఆయన లాగానే చాలా నిష్కర్షగాను, మొగ 
మాటం లేకుండాను వుండశానికి (ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనబడతాయి. కొని, అవి 

చెప్పని మా(తం మృదువెన విషయాలు, (పియమై సంగతులు, 

రామగోపొల౦గారి కథలు చాలావరకు మధ్యతరగతి సంసారాల కష్ట 

సుఖాలకు సంబంధించినవి, ఆయన పాలు ఘోరంగా కష్టాలు పడి పోతూ 

పుండ పు. (పపంచంలోని దారుణ దురింతాలను, కౌర్యాలను, నె నే చ్యాలను, 

అతా్రచారాలను, భయంకరి మెన చికటి కోణాలను అవి చూపించవు. మన 

స్సును ఏకలం కకం వివాదాల ణల! నటి వెళ్ళప్పు. 

భో చం|దుడి సుదెరి నల్లటి మబ్బుతుసడ పచ్చి కా సేపు ఆగి వెళ్ళిపోయినబ్లు 

పృుంటాయి క త క 

కొందతు జీవిత యదార్హాలసు ఎక్స్చేమ్స్లోనే చూడగలరు. మరి 
కొందరు సాధారణ సంఘటనలలో నుంచి కూడా జీవిత కవిత్వాన్ని ముండ గలరు. 

రామగోపొలంగారి క కథలు ఈ రెండవ కోవకు చెందనవి. 

రామగోపాలంగారి కడలు_చాలొ సాధా చారణ ౦గా వున్నట్లు తీ నిపీ నూ 

మళ్ళీ ౩ మళ్ళీ కా ఫా నోచింన జేస్తాయి. ఆయన (ప్రతి క్ర నుసుమల మన_స్టత్వాలకు 

ఒక స్టడీలాగా కుంటుంది. నాకం ఇలాంటి కధలు ఇష్టం, మీరు కూడా ఇషపడతా 
అ 

రని నా నమ్మకం. చదవ రడిః 

(b) ---నండూరి రామమోహనరావు 
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భరాగో అని వెనకాల పేరు రాసి వున్న ఓ డొక్కు. లూనామీద, ఇంకా 

డొక్కుకాని భరాగో వెళ్తా వుంటారు. పిచ్చిబట్టలు ఒంటిమీద తగిలించుకుని 
పుంటారు. ఓ మాసిన సంచి చంకన మోస్తూ వుంటారు. నగం బట్టి [ర చేసు 

కుని వుంటారు. ఒంటిమీద అంతా నెరిసిపోయి వుంటారు. కా స లావు మీద 

పొట్టగా, కౌ స్ట పొట్రిగా వుంటారు. ఏ మాతం గర్వంలకుండా కుంటారు. 

కొ త్రవారికి కా స్ట స వెరి బాగుల వాడిలా వుంటారు. కడు పుబ్బ న వ్వేట్టు కబుర్హాడ 

తారు. పగలబడి. నవ్వేటు పన్నింగు చేస్తూ వుంటారు. అప్పుడస్పుడు గాత 
© సార) 

సాధన చేసూ వుంటారు. బడీ కొటమీదకెశి తన కిళ్లీ తనే స్వతంత్రంగా చను 
= a a2) గా $ 

వుగా త పిగా కట్టుకుంటూ వుంటారు. మంచి భోజనం అంపే మహదానంద 
ఆన ( 

పడిపోతారు. నుంచి కాపీ పెట్టడం ముపోపస౦దుగా చేస్తూ పుంటారు. కోక్ టీ 

కనిపి వచ్చినవాళ్ళకి ఇష్టంగా ఇస్తూ పుంటారు. అక్షరాలు కుదురుగా, గుం|డంగా 
శ్వ A) అజాత 

రాసూ పుంటారు. విశాఖ రోడ్లమీద హడావుడిగా దొర్లి పోతున్నట్లు వుంటారు. 
అజంత ne) గం ళు 

బండెడు పనులు బట్టబుర మీద వేసుకుంటారు. అరవచాకిరీత్రే అప్పుడప్పుడు 

అలిసిపోయినట్టు వుంటారు. ఇళ్ళమధ్యా వూళ్ళమధ్య బంతిలా తిరుగుతూ 

పుంటారు. మనుషుల మథ్య సరిహద్దులు తెలిసి సంచరిస్తున్న వారిలా పుంటారు, 

'ఇలాంటి భరాగో గార్కి మంచి చదువరి అయిన నాన్నగారు వుండటం 

అదృష్టం. ఇంట్లో సంస్కృత 0, తేలుగు, ఇంగ్రషు భాషల్లో క్లాసికల్ సొహి 

త్యం నా వసి అదృషం. భారి, చి(తగు ప “నినోదిని ప్మతికలు 
wd ఆటీ 

వుండటం ఇంకో అదృషం. పుష్పగిరి అనే అందమైన పెరుగల వూళ్లో ఈయన 
న ను స లత / ww లో జ్జ షల 
పుట్టడి ౦ wie అద్బష్టం. U ద్ొంగం గోపాలరత్నంగారి ఇంట్లో అద్రకు 

పుండటం సురీ మరీ అదృషం. వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం పున్న వూళ్లో 

తన పేరు రాణుగోపాలం అవటం రొక అద్భుష్టం. తండి సూర్యనారాయణ 

దు టీచర్గా వుండటం విజయనగరం, శృంగవరపుకోట తాలూకాల్లో 

అహా మన్య న సదుస్తూ wos తిప్పులుని చరితా భాషా పొఠాలుగా చెప్పి 

శీర్చిదిదడం భల భలె అద్భుష్నం. 
Wes చలే 



ఇంత సం|పడాయు, సంపూ నుప నొతాపరణం కహ ఇన్ను న. బాల 
Lee 

కుట ధర ౧-2 1932న పుట్టిన భమిడిపాటి రాసుగోపాలంగారు, అయిదో రంగం 
నో శస గి స చ ల జగ వ జ గ్ జ్జ 

అరకు యి సూల కు AT ఇంటదిగ దొ చల తిగారి దగ్గిరా ody వచి 
11 జి 

నట్టు చపవాలు. ఆరెడు తరగతులు అలవుండిలో చనివారు. Er ఫొరం సుంచి 
గ ON $e, స శ! ఖా . + yoy పై షే వి.ఏ. వరకు విజయనగిరంతో చదివారు. ఎని? అవ్చుషాలు వరించినా ఆరిక 

waft రి ఓ 

వ జే! దృషం వెంటరాగా 5 చారు పదనాన్నగా గారంచో సడ రెయ్య టం; మూ రా జా 
ధా 

అటల్ శ 1 క 
we స్మతంలో శ గోజనం Dashes, తా డ్ర్ a choy ౨కోసం భాగ్: hhh, స్నవ్బుడల్లా 

(గ 

_పయివెట్లు చిప్పటం హ్! వుండేవారు. ఇలా చదివి ఇంటలళలతో ఒకసారి 

లే దూడేసి, 1951తో ది.ఏ పా పాసయ్యారు, | [(0వ1లోనే ముది ఉడదోనగాం ఒసెధై 
కట కా జి స సా sw ws rf 

రూపొయలఅతి ఎన్న స్ ఆశనులో చివి్మిం iy నియమ అ ఈ స uw: ఆరు 
{* 

ళా 

నెలలు చేసిన తర్వా 1951 చిఫరిలోనే ఆలనాటి మడాను. గవర్నమెంటు 
సర్వే డిపార్టు మెంటులో గదూ నూ వి జయసగ రంలోనే పెచ్చింది. అయన 

అఖ్యాల పనితనం దస్తూరి చూసి [953లో సొంత డిపారు ముంటు వో స స ర్వ 

_యర్గా తీసుకున్నారు. 1957లో జిల్లా సర్వేయర్ గా (ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, 
అక్కడ నుంచి 1974 వరకు విశాఖ, (శ్రీకాకుళం, తూర్పు గోదావరి, 

గుంటూరు, కృష్ణా, ఖమ్మం, నల్గొండ, హైదరాణాదు జిల్లాలు చుట్టుము"పే 
శారు. పట్టణాల నుంచి పల్లెల వరకు కాలికి సర్వే గొలుసులు కట్టుకుని తెగ 
తిరిగారు. 1974లో వి.కె. రాజుగారి పుణ్యమా అని ఉద్యోగ నావ విశాఖరేపు 
చేరగా విశాఖపట్నం పోర్ట్ _టస్టుతో డిప్యూటీ ఇన్ స్పృర్టర్. ఆఫ్ సర్వేగా చేరి 

హోరు భూముల్ని కొలుసున్నారు, 
వ్ wl) a 

|. ] 4 ట్ర్ రాగోగారు ఇలా ఘా చెపి ) సీ రతర. Mob ఓ క స గా 

క కొలిచారు. 194% ఆగను 15 మొదటి స్వొావల(త్యదిన సారిగ 
a hate! 

త్నవ సందర్భంలో “సంథు సంస్కరణ చట్లాల పాత” ఎద. ద్యాారచన 
iv రా ళ్ర టు ప 

పోటీల్లో వ్యాస మే కథలా రాస్తే మొవటి బహువుతి సచి+ యొదిటి చస అయి 

కూర్చు ౦ది, ఇలా మొదటి ; “రకోత్సవంలతో మొద బహుమతి! 
ఇ జన్ వ. మ శ శ ఇ" ఓ" లి | [(అస్టం అ పొటు రచనా నూ క కల సంపొయించారు. సాం ఎర 1 

రథం కదిలినట్లుగా నే, ow Rey ౦దరెరిర ఫం కదిలించారు. కాంతో 

కథగా “12.1949 అం; స సకలో “లే నుంనూ దిదో అన 

ఇ విద్యార్థిగా నే, పెళ్ళిళావముంం ద పచురించొారు. ఆ ఉర్చాహాంతో 7 
శక గారో” రథ రా "స్త భార Ve ఆచ్చే కార ఇ పెగిమి దెళ్ళనే త వింిచిస్స 

క 



భరాగోగార్ని విజయనగరం “పెద్దలు కూడా వరించి వన్నెలోకి తెచ్చారు, 
7.41950 నాడు రోణంకి అప్పలస్వామి మెస్టారు క్రాసుకివచ్చి, పాఠం చెప్ప 

కుండా పిచిక కథ చదివి వినిపించారు, కథ ముగింపు గురించి చర్చించారు. 

కాసులోన పున్న రామగోపాలంగార్ని సాయంకాలం పెడిరాజుగారి ఆంధాఆర్డు 

అకాడమీ దగ్గరికి రిమ్మన్నారు. తన మితులకు ఆ కథ చదివి వినిపించ 

మన్నారు. అలా మెస్టారు ఆదేశించగా, ఆనందం ఆవేశించగా *పిచికొని 

చంకన పెట్టుకుని పెద్దలదగరకి పిచ్చికలా వెళ్ళారు. అక్కడ అకాడమీ ఆవర 
అతో రోణంకి, చాసో, నారాయణబాబు, పువ్వాడ శేషగిరిరాపు. నిడదవోలు 

రంగమూ ర్తి, కొ త్రపల్లి వీరభద్రరావు, పైడిరాజు పరివేష్టించి కథ విన్నారు. 

కిచకిచల గుర్తింపు చప్పున్ళ, కితకితల అభినందనలు చేశారు. అక్కడినుంచి 

భరాగో చాసో సట్టులోకి వెళ్ళారు. 

ఆ సంవత్సరంలో ఆ ఉత్సాహ మె తెలుగు స్యతం(తలో కొన్ని కథలు 

రాయించింది. వాళ్ళు ఎమీ డబ్బు యివ్యకపో తే ఆ పటే తిన్నగా ఖాసా సుబ్బా 

రావుగారి కే పుత్సరం రాయించింది. అ ఉత్సాహ మే ఖాసా నుంచి వెంటనే 

వుత్తరాన్ని పారితోషికాన్ని సంసాయించింది ఆ పే ప తిక లచేత పారితో 

షికాన్ని ఇప్పించే సంపదాయాన్ని _పయత్న పూర్వకంగా చేసింది. దాంతో 
అక్కడనుంచి ఆ హృఠతిక ఈయన కథల్ని వేసుకోవడం విరమించేసింది. ఆ 

తర్వాత 195]లో బి. ఎ. పరీక్షల తర్వాత బతుకుతెరువుకోసం రాజమండిలో 
కొద్దిరో జులు వున్నప్పుడు తెరువు కానక కథలు రాస్తూ;నవల తలుపులు ఏకంగా 

తెరిచేశారు, అప్పుడె “కుండ పెంకులు” అనే నవల రాసేశారు. వెంటనే 

ఆం(ధహ్మతికవాణ్ళ ఆ తొలినవలని సీరియల్ గా చేసేశారు. 

ఇలా 1951 వరకు రాసిన కథలు. నవల తస అసలు పేరుతోనే (వచు 

రించారు. 1951లో ఎప్పుడయితే గవర్నమెంటు సేప మొద లెందో అప్పుడే 
మారు బరులోకి మారిపోయారు (బిటిషు వాళ్ళు పెట్టిన ఓ రూలువ ల (పభుత్వ 

సేవకుడు నాంస్కతిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన కూడ దు. పొట్లొం కే ముం దే 

అనుమతి పొందాలి. దానీలో ఆదాయం పుంపే మూడోవంతు (పభుత్వానికి 

కట్టాలి. ఈ రూలు తెల్లదొరల పరిపాలనలో పెట్టినా, స్వాతం త్యం సంపాయిం 

చిన తర్వాత కూడా 1:63 ఏపిల్ వరకు వుంది. ఆ తర్వాత కళ్ళుతెరచి 

రద్దు చేయడంవల్ల, అసలు కలాలు బయట పడాయి. ఆ రూలు వుండ టంవల్ల 

19.0ళో ఆం ధిప్మతిక విథల. పోటిలో పాల్గొనటానికి గుంటూరుజణిలా కలెక్టర్ 
గ 



gy w Ny nf జో oa ఉట అం గ్ ఖో # ఖో అనుమతి లినురున్నారు. అవ్వుడ “వెన్నెలనీడ” కథరా స్తే రెండిప బహుమతి 
అందుకున్నారు, ఇది తప్ప ఆ రూలు వున్న ౦తకాలం “వాహిని” గానే వుండి 04 

భమిడిపాటి రామగోపాలంగా మళ్ళీ పునర్దర్శనం చేశారు. 

ఒకపక్క తను రచయిత అవటం 4 పట్ల నాన్నగారి అయిష్టత ను. కోప 

తాసాలను రుచిచూస్తూ, ఇంకో పక్క పెద్దల "(పీరణలమధ్య పెరుగుతూ వడి 

వడిగా డజన్ల కొద్దీ క కథలు (ఎక్కువ ఆంధప్మతీకలో)రాళారు, 1954 68 మధ్య 

రాసిన కథల్లో హాస్యానికి ఎక్కుస (పాధాన్యంఇచ్చారు. 1955లో సత ర్ భామ 

గార్ని పెళ్ళాడారు ఆ తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలకి తండి అయ్యారు | 1959 సుంచి 

1962 వరకు అల్లస్ హక్ లీ, మామ్, అస్కార్ వై ల్. టాల్ సాయ్, గ్రాహం 

(గీన్, సమా. ర్డీ హె న్, చెహోప్. పూ ర్రిరచనలు పూరి చేశారు. [963లో 

దాగబ్బూర యూనివర్శిటీ ఇంగ్లిషు ఎమి, ప్. పరీక్షకి చదివారు. 1971లో 

ఆం(ధా యూనివర్శిటీ తెలుగు ఎమ్. ఏ. సెకండ్ క్లాసుల ' పాసయ్యారు 1977లో 

“మనో ధర్మం” కథకి రెండవ బహుమతిగా యువ "చక్రపాణి అవార్డు పొందారు 
1981లో*రా జీ నవల సత్యభామ 'పీరుతోరాశారు! 983లో ఆం|ధజ్యో్టతి అప్పర్ 
ఠేఖొనవల సృష్టించారు. ఇలా దాదాపు నల భి భె ఏళ్ళ రచనా జీవితంలో రెండు 

రెండవ బహునుతి కథలతోపాటు, సుమారు 120 కథలు, “పంటొచ్చిస 

మొగాడు” “వె వెన్నెలనీడి అనే రెండు కథా సంపుటాలు; మూడు నవలలు రాసి 

భమిడిపాటి రామగోపాలం గారు భరాగోగా ముచ్చటగా మూడ తరాల్లో స్టిర పడి 
పోయారు. 

ఇవికాక 1960 నుంచి విజయవాడ, (హైదరాబాదు, విశాఖ రేడియోలకి 
హాస్య నాటికలు అందించారు, 1963_68మయ్య le కోతి మాసప తికలో కొందరు 

ఇంగ్లీషు రచయితర్ని పరిచయం చేశారు. 1967.6 Ey ఆ౫౮(ఫతో్య్యోచిలో 

గొ౮ంవ ఉస సంపొపకులుగా ఉపకార రాస్ని. పొందారు. 197477 మృ ఘల్ 
qh U 
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బుధ ఆలం సీట్ గతిలో న సపచమూబాలథిలో 

ఈం నాతు” దినేపతిక సీ టీలో నాంస్క రా ఎ్రతిర్ మిసేఖరి (సతి 
cy 

నిఘఫ్యం వహించారు. 1977.84 ల చం 
హో 

భర ఒంకూారు, అదె స ఏ, తిరి లో దాడా ట్వ ఎండు ముండు DDL Div A చో 
pare. 

కట్ + ఫో జాలీ జల్ లౌ ణి ఎ క (| వ ips 3 వీద్యానాధు డని “"సత్వ్యాపతొ ని అసిపంచువున్నారు. సవలల, కతిం పోటి 
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కోసం తెలుగు అనుదాన చే పట్టారు ధిైడావాందు (ోకిష్టపంబో. రాసిన 
జ 



“కల్పసూ(త్రంిలో జై నమత (ప్రవ క్రీ వర్ణమాన మహావీరుడి అవతరణ, (పవ 
చనాలు, చాతుర్మాస దీక్ష వివరాలున్న ఎనిమిదో సంపుటాన్ని అనువాదం 

చళారు, 

వీటన్నిటితోపాటు 1971ఎ76లో విశాఖ రచయితల సంఘంలో సభ్యు 
లుగా పున్నారు; తర్వాత 1976 నుంచి విశాఖ సాహితి ఉపాధ్యక్షులుగా వున్నా, 

కార్యదర్శిగా పున్నా, తానె నె సారథ్యం చేపట్టారు, ముట్రింగులు పెట్టడంలోను, 

పు సకాలు అచ్చు వెయించటంలోను, సిక్నికు ఏలు పెట్టంచట టంలోను, చాసో 

పతి సభలోను; పద్మరాజు సం పుటాల్లోను బ్రఠ్రాగ ముద. కనిపింప చేను న | 
ww” 

ఇరు. [పతి సంవత్సరి౦ పత్రికల్లో వచ్చిన బహుమతి కథలు కంచికి వెళ్ళ 

కుండా సం పుటిక రించాలని _పయత్నించి విఫలమయ్యారు. తనకథలకి ఎడిటర్ లా 

వ్యవహరించిన చాసో గురువు చించెయ్యమం కే దాదాపు మూడు పదుల కధలు, 

ఒక నవల శుభంగా తన చేతుల్లో నే చింపేశారుం 

ల 

తెలుగు రచయితల్ని కలవటం, సూవెసీర్లు అచ్చు గుద్దించటం, వాటికి 

_సకటనలు పకడ్బందీగా పట్టుకోవడం భరాగోగారి బలహీనతలు. వీటికి తోడు 
చిన్నప్పుడే సంగీతం సరసన చేరింది. ఒక పక్క విజయనగరంత్రోనే వున్నా 

అవకాశాలు లేక మంచి సంగీతం వినే ఆవకాశం మా(త మే కరిగి డానికి 

ఆకర్షితులై అంటుకు పోయారు, ఇంకో పక్క కుటుంబ పెద్దలంతా సంగీత 

సాహిత్యాల పట్ల అశ్రే సానుభూతి తనివారవడం వల్ల దొంగతనంగా స్నేహొ 

తుల దగ్గర గొంతులుమార్చి అనుకరించి పాడుతూ, వుండేవారు. ఇలా రఫి, 

సిగల్, రాజా, భానుమతి, నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు, వాలమురి శి బాటం 

గో పాలీకరిస్తారు, మధ్య మయ్య వ కొర్ని. పెట్ట కథర్నీ, కల్పించి చెబుతూ భరా 

గ్యం ౦ చేస్తారు, అలా భానుమతి, రాజేశ్వర రాస బాటిల్ని వ వాళ్ళకే వినిపించి 

వొళ్ళిని ఆశ్చర్యానందానుభూతిరో ముంచెత్తారు. ఇలా ఆయన పాడే వాటర్ని 

మొదటి ఛఇిమెడిపాటి జగన్నాథరావుగారనే మిత్రుడు విని పరవఘ లై మగ తో 

మిత (పపంచానికి పరిచయం చేసి _పచారం చేళారు. అలా పది మంది చెవు 

ల్లోను భరాగోగార్ని పడేశారు.అలా చాపు, చాలు. ముళ్ళపూడి, తంబు, వివేకం, 

ఆరు ద,ఎమ్వియల్ , తావిశా స్త్రీ, కాళీపట్నం, వాసు దెవరాపు, ఇస్కాయిల ద్యయం, 

నాగభూషణ ౦, కొమ్మన, రాయల అభిమానం చూరగొన్నారు. 1959లో 

రెడియో కొనుక్కున్న దగ్గం నుంచి ఈయన సంగీతానికి దగ్గర చుట మై 
పోయారు. మంచి కథలతోబాటు మంచి సంగీతానికి సన్నిపాతుళై పోయారు - 



తార్థగరా జు, అన్నమాచార్య, శ్యామ శొస్రి కృతులు చదివి పరిచయం పెంచు 

కున్నారు. దాంతో ఎక్కువభాగం సంగీతం, పాతపాటలు ఉన్న రికార్లులు 

రెండు వందలకి పైగా సమకూర్చు5 కున్నారు. వి.ఎ.కె. రంగారాపు నిధి నుంచి, 

డి.ఎస్. శొంరిర్ గారి రి లెక్షన్ నుంచి తనకి ఇష్టమైన పొత సినిమాపాటల 

లిరిక్సు పోగు చెసుటిన్నారు. వాటి వైశిష్ట్యాన్ని గురించి “ఏమని పాపుదునో” 
“పాత్ర బంగారం” గర్షికల _కింవ వ్యాసాలు (వాసి ఈతరం వారికి సమాచారం 

ఉష ల. 'అంచెస్తున్నారు. 19౪7మే లో మొదలు పెట్ట “ఆం ఫభూంఎయి” సా 

ఎడిషన్ తో “శ ఫన “టూ హాొాలఅంో కొనసాగిస్తున్నాడు. 

సంగిత సాహితాఃలి® రండు చెపులకీ, కళకి అదువంనే చరాగోగాంకి 
గి | ఫి అ 
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రూపం, కొశీపట్నం వినయం, క ఖా రదిత ఏం, చాసోదుం పత అం 
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(“జో్యతి మానప్యతిక_-_మే, 1984). 
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గారో పలక 

“పలుకు తేనెలతల్లి పవళించెను-.- 

కరీకితసముల విభుని కలసినదిగాన।" 

అది అన్నమాచార్యులవారి మధురగీతం. ఆ గీతం యిక్కడ అనువ ర్తిం 
చదు....ఈ “లక్మి” కూడా “పవళించింది! కాని “*కలికితనం” లేదు కరుకు 

దన మే! 

“" అలసిసొలని కభికిరూపం 

ఆర్చి చేయగ కోర్కె. దీపం 

నిదుర రామినీ మాళథ్రవునికి 

చెదరమది యెంతో.” 

అది ఎవరో పూర్వకవి గీతంలోని శకలం. 

రాఘవులు మంచంమీది నుంచి లేచాడు. లక్ష్మీని చూద్దామని అంతకు 

ముందు వెలిగించిన జీరోవాట్ దీపం ఆర్పేసి, సదకొండున్నర గంటల 

రా_తపస్పుడు డాబా మీదికి వెళ్ళాడు, 

రెండేళ్ళయినా సరే, ఎందుకో, లక్ష్మీకి ఈ రసం అనుభవైక వెద్యం 

కాలేదు. “నానుంచి (పయత్నలో పంయే మీలేదు!” అని అయిదువందల తొంభయో్య 

సారి స్టిరంగా నిశ్చయంగా అనుకున్నాడు. “ఎవరది రాఘవులేనా?” _పశ్నవిని 

సక్కి౦టి డాణామీదికి చూశాడు, 
ఆ పలకరింపు అమీర్ అహ్మాద్ది. 

“నేనే, అమీర్!” 

“ఏం కథా? న్మిదరాలెదా?” 

“ప్పికులాగా నేం” 

నాతో ఫోల్చుకోడం ఆంత ఆరోగ్యం కొదు భాయి అమీర్ చప్పుడు 

చేస్తూ నవ్వాడు. “ఇటు వేపు వచ్చేస్తావా? బల్ల తెస్తానుండు!” 

యి 



ని కాపు జ 

పక్క_పక్క_నేఉన్న ఆ రెండు డాబాలూ ఒకే ఎత్తు. \క్రిందిగదులు 
(పహరీగోడకి అయిదేసి అడుగుల దూరాస్సుండెట్లు కట్టినా, డాబాలు రెండు 

కూడా మూడేసి అడుగులు పక్కింటివేపుగా వ్యాపించేటట్టు కట్టురున్నారు. 

ఇద్దరు “వోనర్లూ” ఎవరికి వారె. 

అప్పుడెప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకే గదిలో ఉండి ఒకే కారేజిలో ఒకే 
క్రాసులో వుంటూ నాలుగేళ్ళపాటు చదుపుకున్న ఆస్నేహితులిద్దరూ వేర్వేరు 

sue ఉదో్యగాలు చేసుకుంటూ పది హేడేళ్ళపాటు ఎడవొసి మొన్ననీమథ్యనే 

మళ్ళా ఇక్కడ కలుసుకున్నారు. వౌళ్ళిద్దరూ శః ఊరికి ఉదో్యగరీత్యా చేరింది 

ఒకే నెలలో. ఇద్దరూ ఈ పేటలోనే అద్దెయిళ్ళ కోసం వేటసాగించి, కాక 

తాశీయంగా పక్కపక్క యిళ్ళు నిరుకు చేసుకున్నారు. 

పక్కయింట్లో యెవరున్నారో తెలుసుకోక పోవడం “నాగరికం.” ఐనా, 
అలా నెలరోజుల కన్నా ఆగరకపోయాడు రాఘపులు, కారణం, రోజూ తను 

కాలేజీనుంచి ఇంటికొచ్చే వేళకి, ఒక స్పోర్ట్స్ సైకిల్ తొరమ్కు_కుంటూ వొచ్చే 

ఆ కురవాడు....కాలేజీలో అప్పుడప్పుడు రనబదుతూనే వుంటాడు; గేదెల 
తొగమధ్యని ఆవులాగా, కొని అతగాడు తన స్టూడెంట్, స్ట 

ర రవాడితో (మహమ్మదీయ లక్షణాలు ముందె కనబడుతున్నాయి 

అమీర్ అహ్మద్ పోరికలున్నూ కనబడంచేత; యామైతే ఐందిరే అన సలకరిం 
చేశాడు రాఘపురే. 

జవాబుగా, “మా డాడీ పోలిస్ ఇన్స్ పెట్టర మాది ఫీమ్లీ, మూ నాన్నగారి 

న్ రీ అహ శ్రద్ "అని ఆ కు (ర వాడు చెసే ఎ డు 

పదైనిమి దెళ్ళుట. ie a థర్షియర చదుపుతున్నాను. పేరు రొలామ్. ఒక్ 

చెల్లలు; నూరుస్నిసాట, ప పదోక్షాసు చదివి మానేసింది. ఇంకో తమ్ముడు జ ఫొ 

నీట. తొమి ముది చదుపుతున్నాట్ల. వొడు పుట్టిసప్పుడే ద దాళ్ళప్ము సోయిందట. 
1 

అన్నీ ఏన్నార అటుల ని పలరిరించాంని బురింతగా రిలిగంద. కోరిక, 
ఖల ఆ లొ గ్గ టి “స్తే; wi “ ef ల జ ళో స త | 

రాఘపులికి. కొని ఒకహత ౪3సు చర్య పుర్. బర్టూచున్న ఆల్, ఆ 
ప ప ట్ 

; wr WN మున ఉ wel yy అల్ ఆర్మీ ల న టు. 
మర్నాటి రాతి పటకోండు గంటలకి గొని బర ణం అదు ఆ యిడచొటు 

భరించలేక పోయాడు రాఘిపులు. 

ఇంటికి రాగానే రాఘపులి సంగతి కొడుకు చెప్పగా. పన్నాడు అమీల్ొ, 

నాని ఆ పదకొండు గంటల రాత్రప్పుడు రాఘవుల్ని స్మిదతెపడమా అని స ౦కో 

నంకలనం థరోగో సమ్మగ క్ష్ yee 



చం కలిగింది,అంతలో నే; పక్కయింటి గేటుదగ్గర లీలగా ఏదో శబ్దం సనిపీం 

చింది, ఆ పోలీస్ చెవులకి. | 

రాఘవులికి ఆ మోటార్ “సెకిల్. చప్పుడుతో సరిచయం అయి పధి హీను 

రోజులే అయింది అయినా ఆ విలక్షణ మైన ధ్వని అతన్ని ఎంతగా అక ర్లించిం 

దంటే; అతను; “ఇదొకటి నేర్చారు, మధ్యలో లేచిపోవడం” అన్న లక్షి 

మాటల్ని కాతరు చెయ్యకుండా వొంటికి లుంగీ గట్టిగా చుట్ట బెట్టుకుని, ఒక గది 

తలుపూ ఒక వరండా తలుపూ తెరచి, త లికి మెలుకువ ge జాగ ర్త 

పడుతూ; అమీర్ మోటార్ పెకిల్ కి స్టాండేసే లోపుగా తన ఇంటి గేటు దగి 

రున్నాడు.... 

డాబామీద వున్న గదికి పక్కనే విడిగా స్నానపుగదీ మరుగుదొడీ వుండ 
డాన్ని; ఆది అమీర్ (పయివేటు రూ మెంది. మంచం, దెబుల్, ఫ్యాను, రఫి 

జిరెటర్,పు స్తకాలు, బట్టలు, ఫోన్కోసం ప్లగ్ సొ కెట్టు. “మూడువందల అర వె 

రోజులూ ఇర _వైనాలుగేసి గంటలుకూడా చేతినిండా పనుంటుంది గనకా సరి 

పోయింది గానీ, లేకపోతే ఈ ఒంటరి [బతుకు దుర్భరం భాయ్”. అంటాడు. 

సనిలో ఒత్తిడి బాగా ఎక్కువైనా, బొత్తిగా భాళీగావున్నా ఆ గదిలో అత 

నొక్కడే కూర్చుని మద్యపానం చేయగలడు. ఎప్పుడైనా గాలి మళ్ళితే వొక 
“ఆడతోడు”ను రప్పించుకోవడం కద్దు. పక్కయింట్లో రాఘవులు ఉన్నాడని 

తెలిసినస్పటినుంచి చదరంగం ఆట సాగుతోందక్కడ . అమీర్ చదరంగంలో 

మంచి ఆశ్వికుడు. పట్టుమని నాలు గె త్తులయినా పడకముందే రాఘవులి ఆట 

నీరస పడిపోయిందని తేలిపోయింది, . 

“జీవిత సొర్భవాహము విచ్శితగతిన్ పయనించు; నందులో 
నీవొక రెప్పపాటయిన నెయ్యురతో నుఖముందు వేని 

మోదొవహ మంతికన్న కలదో? నముధుపా(తిక నందియిమ్ము 

పోఫీ! వి వరంచెదేల తిలకింపని రేపును?; రేయి జారెడిన్” 
అంటూ అందుకుని ఉమర్ ఖయ్యాం రుబాయీకి కవికోకిల రామిరెడ్డిగారి 

తెలుగుసేతలోంచి కమ్మని పద్యాలు చదవడం మొదలు పెట్టాడు అమీర్. 
ఖమాస్, పూరవి, డెశి, ములానీ, బేహాగ్ పేలూ లాంటి హిందుసానీ 

రాగాల్లో, సంగతులూ దీర్హాలూ మోపు చెయ్యకుండా భావానికి (పాణం పోస్తూ 

అత సలా ఎన్ని పద్యాలై నా చదవగలడు. అంళేకాదు. పారశీక మూలంనుంచి 

శషంగార సరం. 3 



ఎడ్వర్డ్ ఫిజ్ గెరాల్స్ ఆంగ్లానువాదం నుంచి, పద్యాలలా వలువడ్తాయో is 
స్వారస్య వివర మేమిటో చెప్పి కవికోకిల ం పలుకులను మెచ్చుకుంటూ 
శకలాలు శకలాలుగా సమాసాలు, సమాసాలుగా, దిండా సయం చెయ్యగలడు, 

అంతకుముందే రాఘపులు ఆట అంతంత మాతం. ఇహా చింతతో రేగిన 

కలత మరింత. అంచేత రాఘవులూ అందుతోనే విజృంభినాదు. "రహివుట 

జంత 'గా(తముల రాల్లరగించు విమల గాంధర్వంబు విద మాకు" 
అని అల్లసాని పెద్దన మనుచరితలోదో! 

“-వాసోభూషణ గంధమాళ్య రచనా నై చిత్య సజాంగియె ; 
ఆ సిమంతిని అన్యకాంశయను మిధ్యా _తాఎతి పుట్టించుచున్ 
వాపాొగారమునందు నొక్క-తెయ. నానాభంగి వర్తించు న 
శ్యాన కి కిన్ .విభుండా మోదముం బొ ందగన్ 

అసి (శ్రీనాథుని శృంగార నై నెషదంలోడో “కూడిత్రి 1 దర, దయలులచరా, be 

గోపాల నా మోహ మెంచరా; వేడు కయ్యోని; కొగలించరా” వ 
పదం లోదో. 

“నిగనిగని మోముపయి, నెలులు గెలకులు చెదర 

పగలె నదాక బెలి పవళించెను 

జగ దేశపతి మనను క్షా పగి 

అని అన్నమాచార్య కీ ర్తనలోదో పద మో శ్లోక మో 
సమ ర్త వంత మైన వ్యాఖ్యా నం నిర గె హ్ సా దు రాఘష్షు 

“వహ్వా! వహ్వా!” అనీ “సుభాన ల్లా!" అనీ కరళ 
అముర్. ఇంకా సరదా తీరఠపోశతే రాఘఫులు భుజం సుదిగో 

చరుసాడు. మరీ అయితే అతన్నోసారి కాపలించుకుని తొద 
కుంటాడు, *ీధను కడ పురా, మతమా!" అ ఏ) అరుసాడు 

చమ!” అని రాఘవులకి టు? రండు 
చెక్క వంతెన ఎక్కించి పం పేసాడు. 

ఆ మాటల్లోంచి అగ్గి _ సష్పప్ట న్ 

గ 

త్తే ఖో డ్రా ba, [1 శ్ర woe గ క్ర థా స ౦ కల న 0 



మూసి పడక గదిలో కెళ్ళి, జీరో వాట్ బల్ఫ్ వెలిగించి అక్కడ కరగని 
ప గడ్డలా స్మిదిసున్న ఇల్లాల్ని చూసి, దీపం ఆర్చెసి మంచం మీద ఆమెకి 
కగలకుండా ఒదిగి పడుకుంటాడు రాఘవులు. 

“అలికిడైతే చాలు, ఆసతో నా కనులు వెదిశేను నలుదెనల, 
అతడే మొ” 
అనుకొని _ కనులూ చేతులూ తెరన వలసిన సీతారామలక్షి మండు వేసంగిలో 
కూడా ముడుచుకొని పడుకోగలదని, అలికిడి కాగానే నిదా భంగ మైనట్టు ఒళ్ళు 
కదిపీ చిన్న మూలుగుతో ఒంటి మీదున్న వస్తాలన్ని చాలనట్లు దుప్పటి 

లొక్కుని ముసుగు పోసుకుని గోడ వేపు తిరిగి పోగలదని రాఘవులకి ముందే 
తెలుసును, 

¥ గ. ప 
“బి.ఏ. సెంకండియర్ తెలుగు పపర్లస్పాట్ 'వేల్యుయేషన్ కోసం 

వాంర్తేరు వెళ్ళి పన్నెండు రో జులున్నాను (బదర్ . అట్ను౦చ ఆఖ[రోజు సాయం 

కాలమే నచ్చేద్దామనుకొనీ, కూడా, కొలీగ్స్ కోరిక (ప్రకారం ఆ ర్మాతి సినిమా 
కని ఉండిపోయాను. ఎంతమందినని కాదనడం? ఇటు ఎలూరునుంచి అటు 

శ్రీకాకుళం వరకు ఎందరో క్లాస్ మేట్స్ లెక్చరర్స్ అయ్యారు.... మర్నాడు 
సు ఏక్ స(పెస్లో వచ్చాను! 

“ఆ బండి అంత ఖాళీగా ఉండదేమొ. నేనెంచుకున్న సింగిల్ సీట్లో 
నేను, దానికి సరిగ్గా సక్క_ వెపున బార్ సీట్లో ఒక జంట, అంతే! ఆ కంపార్ట్ 

మెంట్ లో నాలుగో పాణి లేదు! ఆ అమ్మాయి సుమారు పొతి శేచ్భంటాయనుకో 

అత్యద్భుత సౌందర్యవతి అంటే నమ్ము! అతను కూడా సుమారు అందగాడూ 

స్పుర[దూపీని, ఇహ వాళ్ళిద్దరి లీలలూ ఏమని చెప్పను? కాసేపు అతను 

కిటికీని ఆనుకుని కరూర్చుం-కు అతని ఒళ్లో తలపెట్టి ఆవిడ పడుకునేది. కాసేపు 

ఆవిడ కూర్చుం "కు ఆవిడ ఒళ్ళో తలపెట్టి అతను పడుకునేవాడు! ఇక లవి 

ముచ్చట్లు కావు, ముద్దులు క కావు, కరప కావు, కేరింతలు కావు, గునగుసలు 

కావు! అలకలు కాపు! సత సల్ మొగవాడున్నాడని అతనికీ లేదు. పక్ర_ a 

పరప్పరుషుడున్నాడని ఆవిడకీలేదు సంకోచం! అంత సే స్వచ్చగా, నిస్సంకోచంగా 9 

హాయిగా, అరే సూట్లాడి తే విశృంఖలంగా ఆ జంట ఆ సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్ 

మెంట్ లో శృంగారారంభ చర్యలకు పాల్పడ్డారు, ఆ చేష్టలు చూసి నాకు నిజం 

గానే మతిపోయింది. 

శ్చింగార సర్భం ఫ్ 



రంగంగా మాట టే; అఖరికి లు కా కూ పేసుటే కున్న గదితో 

బీరోవాట్ బల్బ్ అయినా వెలిగించని చీకట్లొ కూడా మేం ఎన్నడూ అందులో 

శతాంశం సహ్న్మనాంశం కూడా చేసుకోలేక పోయాం అంచి సమ్ము! మా వ్యవ 

హారం అంతా నువ్వో అందుకు పోస్తున్నావంటపే నేనో అందుకు తాగుతున్నా 
నన్నట్టుగా సాగుతోంది....ఏదో వాడి పాపాస వాడే పోతాడుల అన్నట్టుగాను; 

పెళ్ళాడేదు. అన్నం వస్త్రం పెడుతున్నాడు గనుక వీడికైసి ఒళ్ళప్పచెప్పకిపోతే 
భగవంతుడో సాటి మానవులో చర్యా తీసుకోవచ్చు సన్నట్టుగానూ (ఓవ రిస్తుంది 
తప్ప సరసం సహకారం ఎన్నడూ లేపు |బదర్ నాకు! 

“ఆ రోజు చెప్పే నమ్మ'వేమోగాని అమీర్ నాకు పిచ్చెక్కినటయి 
అరి ట్ల 

పోయింది. సాయంకాలం వరకు ఎలా ఉన్నానో నాకే తెలీదు! వెసపి “సలపుల 

మూలాన్ని కారేజ్ కూడాలేదు! మామూలుగా రాాఠ పది గంటలు దాటాక, మా 

అమ్మ నిదపోయాక నే లతీ Uy గదిలో కొసుందసలు, ష్: * ఆవరలిన్తూ 

లయబద్దంగా చిటికెలు 'వెస్తూనో, తూగుతూనో ఇ వస్తుంది. శ్ 

చూస్తూ మంచంమీది పడుకున్నానా.“జర గల్లి” bo 

మాట. నేను డిము శ్రైగొ “కేబుల్ లై “సేసుకుని తూ 

tf 8 
| 

రుని పు సరం చడువుతున్నానా, 

“మీ చదువే పోగానే దీపం తీసే సేస్తారుకదూ? "అని తస మొహానికి చేసం వెల్తురు 

కంల అటు తిరిగి న. దుప్పటి టి మొహాల సిదికి లాక్కుంటుంది... 

“నా పెళ్ళి చాలా లేటుగా చేసుకున్నాను. సీకి తేలును గ; అంటీ 

మా చె ల్లెలు సె ళ్ళి అయే ర్టిదారౌ 4 నో? జుం ao ఇ అ ముప స 

య్యయి డో ఏట అయినా, ఏ స పద్టినిమిది, ఇరవై ఏళ్ళమ్మూ నుకుంపే 
భయంవల్లనో ముగ్ధత్వం పల్లనో వైముఖ్యం వల్లనో తొ అస 
హొ గ్రంచుకోపచ్చు రాని నా పె 5 నాకలా గే తే సంప య్య fe iu 

లక్షీకీ ముష్ఫృయొక్కు సంవత్సరాలున్నాయి ఊరి,.,, యుల రో సెండుకీలా . 
సోండో నాగరమె బావదు! 
అజాత? Gr కలు ణీ 

శ 

#6 *; ఖో ఖీ ణ్ ఎనో గా నా దగిర; ష్ శృంగ ర (గంథాలుస్నాయి న దగ్గి ద a 

భాగాలు వథలు కథలుగా చదివి 
జ్జ 

ఏచా్యర్తిగా, అధ్య్యాపరుడుగా 
సోగేపింవి. వొట్లో 

ఓ జీ పని పించడా నికి (పయల్నం చేసుకొనా ఎళు yy ఆరాలు చేప ఎగ అను కడా!" “ఇ 
a a | శ Ws 
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ఫొండి, ఏమిటా అసహ్యం మాటలు అనేసేది. సృరాతన చిత్రకళ ఆధారంగో 

వేసిన బొమ్మలుకూడా చూపించేను. శివ శివా అని కళ్ళు మూసుకోడ మే, 
“సర, ఆ రోజు సంగతి చెబుతున్నాను కదూ! ఇహ ఈ రోజు రాత్రి 

పడే వరకుకూడా ఆగలేను. సాయంకాలమే ఈభావానికి ముఖద్వారంగా శరీర 
చర్య నిర్వహించేయాలని ఊరీ, పూరి, మా అమ్మకి ఊళ్లో ఆడుతున్న, “భర్త 

అంబరీష” సినిమా గురించి వర్షించి ఆవిల్లి ఒప్పించి రికా ఏక్ ంచి ఇలా ఇంటి 

నో లేదో మా లక్షీ ముందుగదిలో ఓ మూల S056 పడిపోయి కూచుని 

“ఆ చాపా చెంబూ ఇలా పడేయండి!” అంది! 

“అదినీ.మామూలుగా మా ఇళ్ళలో అయితే ఈ శౌచాన్ని మూడురో జులే 
పొటినారా, మా లక్ష్మ ఖచ్చితంగా అయిదు రో జులు ఆపి వేస్తుంది, కొందరే తే 

ఇళ్ళలో కలి 1 పెసుకుంటున్న ఈ 5 రోజుల్లోనే ఇదంతా! 

“ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది బదర్? ఇహా నొ శొాతకం ఇంతేనా? 

నేను ఇన్ని వందల శృంగార కౌవ్యాల్లోనూ చదివి పొందిన ర సతుష్టి (పయో 

గాత్మకంగా అనుభవైక వేద్య౦గా పొంది భాగ్యం నాకు కలగదా!” 

అని ఓ రోజు రాఘవులు దుఃఖపడితే, అమీర్ అహ్మద్ పకపకా 

నవ్వాడు. “వలే సౌసెటిలే, మనది! మా ముస్టిమ్స్లో కూడా కొందరింతే! 
మొగవాడి చేస్టలకి స్పందించినట్లు తెలి స్టే విశృంఖలత్వం ఆపాదిసారని 

(ఫిజిడ్ గా మిగిలిపోతారు, నటిస్తారు తెలుసా?” ఆ నవ్వు చాలా సేపు కొన 

సాగింది. 

జ '్రేప్ప కలుద్దాం” అని రాఘవులు లేచొడు. 

“రేపు ఏ ఏ వేళప్పుడు కొంసకి చేర్తానో! మా యస్వీ దిగుతున్నాడు రేపు!” 
¥ ప్త ప్త 

“నమస్కారం మేష్టారూ!.... అబ్బ! దెవుళ్ళాగా కనిపించారండి...." 

రాఘవులు ది(గ్భాంతి చెందాడు, అది ఎవరో మనుష్య మా(తులు చేసిన 

అభివాదం కాదు.... 

రతియో. పార్యతియో, శచీయువతియో; రంథఖాంగనౌ 

రత్న మో?" కడు__ఎదుట=కశైదుటనిలచి మోహ(నృరాగంలో మీటిన 
హృదయ తం శ నిన గన్ ౦---అది కుసుమశర మె నాటింది. ఇపు ఎడే త లక్ష. 

నే సాంగార సరం 



నా ఇప్పుడే కనబడితే టను. ఆయుర్ధాయం. అంటారు, రాతి తలచు 

మడు అన్నాడు; ఖు కాదు, మరో నాలుగు సుస్వరాలు 

పలికించాలంటే. 

“మేం మీకు తెలీకపోయినా మీరు మాకు బాగా _ తెల్పండి.... మమ్మల్ని 
క్రధాగ్రా మీరు..మర్చి పోయారు గాబోలు గానండీ, చూసేరండి! ఆ రోజు రై ల్లో- 

వాల్తేర్ నుంచి సామర్లకోట వరకు_సింహ్మోది ఎక్స్ పెస్లో_మనం ముగ్గురం 
ఖే పెట్లో నా .ఆ రోజు ఆయన్ను సాగనంపడం కోసం నేను 

పామరకోటరో దిగడిపోయానండి, Pree వెంటనే సున తగ 

కండి 

“ఓహో, మీదీ ఈ పూరేనా?” 
“మాడదేమో ఈ వూరేనండి....వారు కౌకినాట్లో వుంటారం౦డి.... తండి 

చాటు విడ్డండి. ఆవస్నీ తరవాత మనవి జేసాను గానండీ వారేమో యిప్పుడే 

విన్సిపాల్ గారీ రూమ్లో కెళ్ళారండి ఇంటర్వ్యూ కొచ్చేరండి, 'ఎకొంజెంట్ 
wh gs ఆ మాటల్తొఇంకా దగ్గిరిసావొచ్చి రాఘవలి రెండు చేతులూ 
సస్టేసుషంది. ...* అయ్యా! అయ్యా! వారికెల్లాగయినా ఈ ఉదో సగం రావాలండి, 
ఈ ఊరో మెవ పర్నడినిన గినా [పి వ పాల్ గారిక్రీమే మాట మీదనే గురి అన్నార ౦డి 
అయేగారు మరు మా మీద దయవుంచి haga లో పరి కెళ్ళి కలుగ జేసుకోవాల ౦డీ 

క్రా చన ఆలస్యమైనా విషమై మపోతుందండి.... వారికి ఇల్లాంటి పద్దతులు తెలియవ డి ' 
వారిక డ్ వుద్యోగం చెయ్యడం నౌ a స. ,” అని చేతులు 

వ. నమన్మ్కా రంగా జోడించి “తమ రుణం వుంచుకోనండి” అన్నది. 

ంటనే చేటులు మళ్ళా పట్టుకుని అతని కుడి అరచేతితో తన బొటన వేలితో 

క్యాందె. ఆ నిమిషం ఆ నిమషీయం... 

ట్రీ ఫల 

ఛై 

ఆ సంకేతం అర్హం చేసుకోడానికి రాఘవులు, సతి సీతారామలత్ష్మీకి 
కోంత ఆపచారం [ల హొం తల పెట్టడానికి ముందుగా నిర్ణయించుకో నక్క ర్లేదు. 

నీజం ఉన్నదున్నాట్లుగా క్షత! పస క్తి "లేకుండా సదో్యో ఫలితం పొంది ఫల పుష్మ 

భరిత మెన వృక్షంగా మారగలిగిన క్షణం అది. 

“48 సరె! నువ్విక్కడ కూర్చో, అయిదు నిమిషాల్లో వసాను” అనీ ఆ 

కై భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



పక్కనున్న క్ల క్రాస్ రూమ్లో సేజిమీద వున్న కుర్చీని క్రిందికి దింపి *అతనీ 
ఫీరేమిటి”” అన్నాడు (పిన్సిపాల్ రూమ్లోకి వెడుతూ, | 

¥ ¥ % 

“ఒక నవ్వె చాలు, వొజ్జర వొయిడూరా్యలు!” 

అవేం తక్కువ (పలోభాలు కావు... 
దానికి కోడు అతన్ని అలొ కా కౌకినాడపొమ్మని సాగనం శే పసి 

తనవేపు వేలు చూపించి గుసగుసలాడి, అంతలోనే తన దగ్గిరికొచ్చి “మా 
యింటికి.దయచెయ్యాలండి మాస్టారూ, తమరు! ఇప్పుడే ఇలాగే!!” అని, 
ఆధర..హా స_పూరిత ఆహ్వానం. ఆదరహాస_పూరిత ఆహ్వానం అసలేమీ 

తక్కువ (పలోభం కాదు, 

కోటకి వెనకవేపున, కొంచెం రద్దీతక్కువగా పుండే వీధిలో, పురాతన 
మైన ఒక పెంకుటింటి ముందు రెండు రిక్షెలు ఆగాయి. వీధి గుమ్మం (పహరీ 
గోడ, అక్కడున్న. ఖాళీస్థలం, మొదటి వరండాగది, పాతదనమో సంప్రదాయ 
వెభవమో తెలియనంత గజిబిజిగా తోచాయి రాఘవులికి. 

వరండా గదిలో "మూడు ఖాళీ కుర్చీలు, ఒక టేబిల్ ఫ్యాను. దావి.. కెదు 
రుగా పడక్కుర్చీలో వొక ముసలమ్మ, ఆవిడ అస్పష్టంగా గొణుగుతున్న క్లే 

వున్నా, అది కృష్ణకర్ణామృుతంలోని శ్ళాక మేనని గుర్తుపట్టాడు రాఘపులు. 
అందుకోసం అక్కడే నిలిచి పోయిన రాఘపుల్ని, “రండి' మాష్టారు, 

లోపలికి రండి” అని చెయ్యి పట్టుకుని ఆహ్వానించింది. “మా అమ్మమ్మ... 

కళ్ళు. ఆనవు....” అంది. 

“ఎవరే ఉలూలీ?” అడిగింది ముసలమ్మ, 

“అయ్యవా రమ్మమ్మా!” అని కంఠంలో (పసన్నశకే వుంచి, కళ్ళలో... 
ఏసుగు చూపింది. *తోపరికి![ొ అన్నట్లు రాఘవులికి సంజ చేసింది. 

ఉలూచి! 

ఉ....లూ....చి11 

ఈన్పీ' శేరు 

“ఉలూచి....” కను “నృరక్షాదస్తూ. నవ్వుతూ, ఉలూచీ,. 

Maser ఇష్షం,. . విజయ విలాసంతో చేముకూర వెంకట కి 

కవ్పనట్ట — “రూప “విథను రేఖా ఖనులెంందు నాగ కన్యలెః” 
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అన్నారు రాఘవులు, *ఈ కలహంసనయాన నను నెక గాడీ "కిక హ్రాడీనుండి. 

దెచ్చెః" అని ఆవ్మిభమం ఆంతా అనుభవిస్తూ, (పకటిస్తూ 

“ఆంతేగాదండి. మేం నాగ పంశీయులం కూడా నండి” అంటూ ఆ 
హోపలి గది ని పక్కగావున్న మరోగదిలోకి అడుగు పెట్టింది ఉలూచి. 

“న్నర దివ్యాగమ కోవిదుల్ ; మదన శి తం|త విద్యా 

వదుల ; నురతారంభ మహాధ్యర పంవణులు -= అని శ్రీనాథ మహాకవి. 
క్రీడాభిరామం అనే [గంథంలో చెప్పెడు మీ వాళ కు కానలసిన పురుషుల్ని = 
గురించి.” క రాఘవులు. ల! “లోనికి దె వం డి అంది, 

ఆపునండి. - చెప్పేష క దండి! Pa, క: వ గ్య . 8 i ఫ్ర . : 
తరాలుగా ఇచే విద్యండి, ఇదే జీవికండి మాకు. మీ కిందాక క నిపించిన మా, 
అమ్మమ్మ, రెండేళ్ళ కిందట త పొందిన మౌ అమ్మ, గత ఎడెనిమిచి 
నెలలుగా రావు స అప్పారావుగారి ఇల్లాల్నిగా వుంటున్నా నేను కూడా నండి, 

సీను 

పు గోడ మీడ ఎత్తుగా వున్న చోట అందంగా (వేలాడు 
్న రెండు త్రైలవర్త చ్మితాలు చూపింది ఉలూచి “మా అమ్మమ్మానండి, మా 

ఆమా ళో నండి!.... న్ టె మ్మ సాక్షాత్తు దామెర గామారావుగారే దయచేయించా 

అలా తలతిప్పి మిగిలిన గోడలూ చూశాడు రాఘవులు, 
రవివర్మ చ్మితించిన మేనక, దమయంతి, రాసక్రీడ =ముద్దల్ కర్ రూపొం 

దించిన ర తీమన్మథ, శివవార్వతి; జవొన్ నుంచి దిగిన నగ్నసుందరీ మణుల కొమ్మలు, రంగులలో అచ్చ యినవి, భారీ ఫేముల్లో బిగించి వున్నాయి, 
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“జన్ములు బా గున్నాయాండీ?” అని అడిగింది ఉలూచి. 

“నిజంగా చాలా బాగున్నాయి. ఏట్లో చాలా మట్టుకు అక్కడా అక్కడా 

చూ సినవేగానీ, ఇంత పొందికగా కళాత్మకంగా ఫీట్ని భదసరిచే యిళ్ళుంటా 

యని తెలీదు, 
“ఎప్పుడూ ఎవ్యరింటికీ వెళ్ళలేదన్నమాటండి1” అని నవ్వింది ఉలూచి, 

” వెళ్ళక పోవడం అనేది అర్హతా, అనర్హ తా?” 

“నేనేం చెప్పినా మీకు నచ్చకపోవచ్చు నండి. ల 
“gానొను!” అనీ కఆఖావల, “నురి ఇందులో ఉలూచీ అర్జునుడూ వున్న 

బొమ్మలే దేం?” 

“ఆందులో లెదుగానండి,” అని కొం"టెగా నవ్వింది ఉలూచి, “ఇందులో 

ఉందండి” అని, డెసింగ్ జేదిల్ సొరుగులాగి, దాంట్లోంచి ఒర్ ఫోటో ఫేమ్ 

' తీసింది. అది తైల చిత్రమూకాదు, వర్త చిత్రమూకాదు, ఛాయాచిత్రం, 
కాకినాడలో ఫలాని స్టూడియోవారు తీసినదిందాంట్లో ఉలూచి ఉందిగాని (పక్కన 
ఉన్నవాడు అర్జునుడు కాదు అప్పారావు, 

వాళ్ళ యిద్దరి పెళ్ళిగురించి చెప్పింది. అతను మూడువేల అఆరువంలద 

రూపాయలు చెర ంచి, ఐదుకాసుల బంగారం పెట్ట తన కులం ప్రీల సమక్షంలో 

తా?ికట్లాడు. ర అతను వచ్చిపోతూ ఉండవచ్చు. అలా అని, ఇత 
రులు రాకూడదన్న నిబంధన లేదండి. కాని తన మొదటిబిడ్డ అతగాడిది అవడం 

తనకి జయమట, అభిలాషానట! 

“కూరోోండి” అని, ఆ గదిలోకి తాము వచ్చిన ద్వారాన్ని మూస్వి 
మరో తలుపు తెరిచి, *కళావతీి అని శేశేస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది ఉలూచి. 

పాతకొలప్ప సట్టమంచం. జాటమీక ఎ త్తయిన పీచు పరుపు. దానిమీద 

వొత్తయిన బూరుగుదూది పరుపు. ఆ పెన ముదురు రంగులోవున్న షోలాపూర్ 
కలంకారీ దుప్పటి. ఓ వె వైపున రెండు పెద్ద పెద్ద దిండ్లు, కాళ్ళదిక్కున, తల 

దిక్కున కూడా రెండు కు గోడలకీ | , పెద్ద పెద్ద జహా అద్దాలు. దోమతెర కట్టు 
కోవడానికి సందిరి. దానికి పెగా = సీలింగ్. ఫ్యాన్. మంచానికి తలదిక్కున 
(డెసింగ్ 'పేబిల్ దానిమీద కుపంగా అలంకార సామ్మాగి, పరిమళ సంభారం, 
మంచానికి కాళ్ళవై పున ఒక్ పక్కగా చిన్న మేజా. దాని మీద వొక ఇ తడి 

పళ్ళింలో అచ్చం పింగాణీిది వొక యూష్. కే. ఆ పక్కన రాజదర్చార్ల లో 

వుండేవి కాటబోలని నమ్మేరకం పొతకాలిపృ సౌఖ్యదాయక మెన కుర్చీ, ఎ నంద 
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దిశ కిందటి టో, ఉలూచి అమ్మమ్మగారి అమ్మమ్మ గారికి అలనాటి వత్సవాయి 
రాజావారో లేక వారి బంధువో ఇచ్చారుగావుననిపిస్తుంది, దాని పనితనం, 

ఇరా గాణ కార? రక్ మ 36 చూ సే చః చేతులు, కాళ్ళూ, వీపూ, సిటూ అన్నీ ఉత ్మ- ఏష 

మైన దారు శిల్చానికి ఉదాహ రొణలుగా పర్కొనదగ్గ డిజైన్ల మయంగా ఉన్నాయి. 

మంచానికి కౌళ్ళవై పున పొడవైన, ఎత్తయిన అరలులేని' పేబిల్. దాని 

మీద ఒక వీణ, దానిమీద సన్ననిదైన చిక్కని చక్కని తెల్లని అఛ్చాదన, 

తాము (ప్రవేశించిన ద్వారానికీ ఉలూచి నిష్క్రమించిన ద్వారానికి మధ్య 

నో ఒక. ఆద్దారి _వీరువా. దాని మూడు అరలనిండా పుస్తకాలు. 

అప్పాల 65 చూసి పుస్త స్తకాలెల్లాంటివో పలకరించాలని రాఘవులు వంగి 

విద్చన్న న సమయంలొ, చేతలో కంచుగ్గాసు పుచ్చుకుని వచ్చింది ఉలూచి, 

: ETA పాలు కాగుతుస ్ నయండి. “మీరు టీ అంటే ట్రీ 

[.... ఆగండి, తాళం తీసాను!” 

“మా ళా ఎంత క నా నాకు సంగీత సాహిత్యాల్లో 
. కొంచె మైనా (వ వేశం దొరికింది గానీ నాట్యం మాతం సట్టుబశ్శేదండి. పల్లే 

కాక్క. సట్నంకౌక, మ వున్న ఈ ఊళ్లో మమ్మల్ని పాత్ర పద్ధతి 

(పకారం ఒక్క శృెవ్వరో పోషించ రోజుల రోజులు కావండి. ' ఇస్పుడం౦డి, 

పోతున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని పట్టుకు. వేళ్ళాడుతున్న నాబోటి వాళ్ళకు 
వూ ఆటాపాటా సరిపోవటం లేదండి. అందం ఉండాలండి, వగలు కురవా 

లండి, అదను దొరికితే మోసం కూడా చెయ్యాలండి. కొద్దిగా నటన, నాట్యం 
నేర్చిన మ్మాత్రంచేత నే మా షె. కల్లి చిత్తజల్లు స్పల ర, య్యగారి దినాల్లో ఇక్క 

బణ్నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి పం నంటే కా క పెద్ద. సినిమాతార అయిపోయి 

బాగా సంపాదించుకుని గౌరవంగా దర్జాగా బతికిందండి. ఇక్కడుండిపోతే 
వూట దత్తెం పుల్ల: వెలుగే కదండి?” 

ఆ కథలన్నీ విని, 

ఆమె చదివిన ఆ 1గంధాలేమిటో తెలుసుకొని, వాటిల్లో స్వారస్య 
(పధానమైన ఘట్టాలూ కవి సమయాలూ చర్చించి ఆమె ఆ న ఆంలో 
"విన సంగీతాన్ని ఆస్వాదించి. 

గడియారం. చూసుకున్నాడు రాఘవులు. వీణను తిరిగి  చేలిల్మీద దాని 
స్తానంలో . నంచి మంచం దిగింది, ఉలూచి. 

2 రాగో 
స భరాగ్ సమగ్ర ,కథ్రా సంక్షల్వనం 

1 ఇ hy i (a ఇ i గ శి ల్ని ఫ్ శ 
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మంచం మీది దుప్పటిని తీసెసి మంచం (కిందవున్న "పెళ్తాలోంచి తెల్పి 

చాకింటి దుప్పటి తీసి, దులిపి, పరచింది. “మీరు ఆ కుర్చీలోంచి లేసి కాసేపు 

రః మంచంమీద. విిశాంతి తీసుకోండి మాష్టారూ! మరు పుచ్చుకుంటానం కే 

మళ్ళీ టీ ట'ఇసానండి... .లుంగీ కాని పంచెగానీ | ఇమ్మంటారాండీ కట్టుకో టానికీ?"” 

రాఘవులు లెచాడు. కళ్ళు సన్నగాచెసి ఉలూచిని పరీక్షగా చూ బడు. 

“మఘీక్రో ఈ పూట గడ పడానికండీ, అప్పారావుగారి పంపించేశానండి. 

కం అనుమతే. పొందానండి ఎకాయెకి! మీరేమీ సంకోచించనే అక్క రెడండి.” 

అంది. ఉలూచి నవ్వుతూ. “వారి పని సానుకూలం కౌవడం నాకు .ఇష్టమూ 

అవసరమూ కూడా కనకనండి, అది మి ద్వారా నరివేరింది కనకానండి.-” 

రాఘవులు ఆ చనువును విభమతో చూశాడు. 

“ఒక రహస్యం చె ప్పేసానండి. ఆ రొజా ర ల్లో మీ ఎదురుగానే వారు 

' నన్ను అమితంగా లాలించేరు' కదండి, ఓసారండీ; నా 'చెవిలోకి వంగి, ఉలూచి 

ఎనీ చేష్టలతో ఆయన్నెంత. వేడెక్కి స్తున్నావో 'తెల్ళా అన్నారండి! అంచే ఆ 

Pre నేనేమన్నానో తెలుసాండీ?” 

ఈ క (1 

“షః యేమిటండి! నేనేమన్నానో *తెలుసాండీ?..., ఎప్పుడో ఓ రోజు 

వెతికి పట్టుకుని కాక తీర్చేస్తానన్నాడండి” అని కుడిచేతి చూపుడు వేలితో అతని 

గుండె మధ్యభాగాన్నీ . పొడిచింది ఉలూచి. అంతలోనే చాలా ఆత్మీయమైన 

ధోరణి- తెచ్చుకుని “చాలా మంచివారండి, వారు మరొకరై తే ఆ మాటకి 

త్య, నరికేసే వారేమో?” 

“ననవిల్లు కాస్రుంబు మినుకు లావర్తించు పని వెన్న తోడ 

వెట్టినది మాకు" అని. వరూధిని (_ప్రవరుడికి చెబుతున్న దృశ్యం కళ్ళకు 

కట్టింది రాఘవులికి. 
అతనికి పూర్తి రిగా అర్హ మెంది. 

చాప చిరిగినా చదరంత. 

శ ఊళ్లో మాతం ఇంకా స్వల్పంగా మిగిలి ఉన్న ఈ కళాస్వ్యరూపాల 

నై పుణ్యాన్ని పరిశీలీద్దామని, చాతుర్యాన్ని చవిచూద్దామని, ఈ దూరప్పకొండల 

నునుపును స్పృశిద్దామని ఎక్క డెక్కడినుంచో రసికులు వస్తూనే ఉన్నారని 

“సామాన్య” లే అయినప్పటికీ “*పరకియలా!” అనిపించేటంత (భమ కలిగింని 

a] 
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శ ఎంగార రన పరాకొష్టను సాక్షాత్కరింప చేస్తున్న ఏకి సొందు విండై వెళు 

కున్నా రని=కొది 5 రోజుల గ్రిత తమే విన్నాడతను. 

అతనికి. 

నిన్నర్మాతి అంతకు ముందు మరో అయిదు వందల తొంభయ్ రా(తులు 

కలిగిన ఆశాభంగాలున్నూ గు ర్షుకొచ్చాయి. 

ఒక్కక్క జావళి వాడుతున్నప్పుడు మనోహరంగా కదిలిన ఆమె పెద 

వలు, వీణ వాయసూ ఉంచే రమ్యంగా కదిలిన ఆమె కన్నులు. తానింతకు 

ముందు ఎన్నడా ఎక్కడా పొందనిది, కోరినది కాలా? ఇదే ఇదే అని పదే 

ను వల్ల సంభవించి నిమిష నిమిషానికీ. ఉధృత మౌ 
| కున్న ష్ష్ ద్రవో శ్రల్పిణం (ప్రభావం చేత అన్ని. రకాల, ఆనందాల కాల పరిమితీ 

ము అనుభవం యాంత్రికమై పోయినట్టు అతనికి అవగాహన. 

దట్లో కళగా అవతరించి తనకంటూ పత్యేక సం కేతాలను 

సరే పాపంగా, నేరంగా పరిగణించ బడుతూనే వుంది. 

ఈ పరిసితి కిక్కడ చోటు లేకపోవడమే ఈ సీమ (ప్రత్యేకత, ఇది 
మహానంద సీమ. ఇది మనోల్లాస సము 

కాని ఈః పురుషార్దాన్ని రాఘపులు ఎన్నడూ ఒక థర్మంగానే స్వీకరిం 

చాడు కనక అతడు సంకోచంలోనే ఉండి STON. 

ందా?” “లుంగీ వు 

“ఓ!” అని సెకండ్ల కాలంలో మంచం తలాపిన ఉన్న డెసింగ్ టేబిల్ 

దిగువ భాగంలో ఉన్న అసత ఘుమ ఘుమ లాడుతున్న మడత త్రీసి 

అకమ చ్ నొక్కా తీసేసి “పాగా కొయ్య” కి తగిలించాడు. al కట్టు 
త్రో mae ప్యాంట్ను దిగవిడిచాడు “నేను వెంటనే దేహ బాధ 
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“రామాయణం అంతా విని అని నవ్వుతూ అతనికి దగ్గిరిసా వచ్చింది 

ఉలూచి, లోపలి మండువాలోకి తెరిచిఉన్న తలుపుకి అడ్డంగా 'తెరలాగి *ఇంకా 

సందేహామాండి?” అని అతని ఎదుటికి వచ్చి ఆనుకుని నిలబడింది. ఆ క్షణమే 

అతని మొహంలో రస భేదాన్ని పసిగట్టి, నాలుక కరచుకుని “ఓ! అదా?” అని 

చెంగున గెంతి మండువాలోకి దారి తీసింది. అతనికి మరుగు స్థలం చూపించి 

గదిలోకి వచ్చేసింది. 

0 0 0 

రాఘవులు తిరిగి వచ్చేసరికి తెర తప్పించుకుని గదిలోంచి మండువా 
| లోకి వస్తున్న “కళావతి” ఒంటినిండా పైట కప్పుకుంటూ, ముసి ముసి నవ్వు 

లతో “వెల్ల ౦డీ బాబు” అంది. 

రాఘవులు గదిలోకి (ప్రవేశించడం తడవుగా ఉలూచి అతన్ని సర్పంలా 

చుస్తేసింది. 

అమె ఒంటిమీద వస్తా9లు నామమాతం. ఆ గది అంతా సుగంధ పరి 

మళ భరితం. 

ఏకాంతం. 

అంగీకారం 

ఆ మోదం 

ఆహ్వానం 

అయినా భయం, సంకోచం, వేదన. 

0 0 0 
ఆ కణంలో వచ్చి పడ్రౌరా యింట్లోకి, శాంతిభదతల రక్షకులు దండుకు. 

దండూనూ 

0 0 0 

హింస 

దూషణ 
అవమానం 

అన్నీ వరసగా సంభవించేయి 
ఉలూచి బాహు పరీ రంభం కాదది, 

అ శృంగార సర్చ పరిష్వంగం నం స్ట ప్తి 
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(“జ్యోతి” మాసవతికో; మార్చి 1965) 

శేనొచ్చడ్త సున్నా నన్న శెల్మిగాం చూసుకుని సైషనుకి ఒచ్చినట్టున్నారు 

అయన .... అంత సేపూ చింతతో నిండిన మనస్సులో. ఆయన క్ర నబడ | 

గానే ఆయన మీదున్న సానుభూతి యిగిరిపోయి కోపం ఒచ్చేసింది నాకు, 

“పండక్కి రాలేదేంవండీ 9” అని అడిగాను జోరుగా. 
జక 

e-e] 

Wem th శశి Che Wah mewn షత శ ఈ 

తట నన BRM ఉజులత ఇటలా ళి ఇధివ క BaD 

ఈశ టి ఉప RRR ఉచ టి Tan wt 

“మీ కోసం ఎంతలా ఎదురు చూసేనండీ! .... మా వాళ్ళందరూ అడ 

గడ(ంవే(; ఏంవే( మీ ఆయనరారా, అసలు నీతో ఏం. Mea అంటూనూ ? 

ఏమిటిలా చేసేరు ?.... మరీ మరీ చెప్పేను కదా;.... అసలు. మీరే కదండీ, 

కపుకుండ ఒస్తాను _ అంటూ చెసే ప్పరు. 1” . 

| వున నౌ ప్రి శ్నల్ని చె బమి లేనట్టుగా దాచేసున్నారు.... నడుస్తూనే. 

ఉన్నాం.... పోర్లర్ని 1 పిలవడం, సామాను వాడిన త్రీన పెట్టడం, టికెట్టు నా దగ్గిర 

చు Weel 0, , జేబులోంచి ఆయన టిక్కెట్టు జె టికి తీసుకోవడం, రె ండూ 
సి గేటు దగ్గిర ఇచ్చెయ్యడ౦, రిక్టామాట్టాడ్తం, అందులో సామాను పెట్టించి 

కూచో డ ౦. క ధ్యాపేలేదు... నేను. అడుగుతూ వుండడం, ఆయన..నా "వేపు 
సారి న చూడ్డం, మళ్ళీ పనిలో పడ్డ 0-_అలా అయిపోయింది 

“ఎందుకండీ రాలేదు ? .... మాట్లాడ రేవ (కీ)... పండక్కి. ఎడ్వాన్సూ 
పెప్టుగుని;.... "సలవూ పెట్టుగుని; హో యిగా. "అక్కడి. కొచ్చి సరదాగా 
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వుండక ఇక్కడే కూచుండి పోయారేం ? ___ మా వాళ్ళిల్లు అంత మొహం 

మొ శ్రేసిందా? ఆమౌాత౦ దానికి నన్నెందుకూ, రెండు రోజులు ముందుగా 

వెళ్ళు అంటూ పంపేశారు? _ అసలు మాట్లాడ రేం ? 79» 

అప్పుడొ చ్చింది ఆయన్నోట, వో మాద జవాబుకౌదు; (పశ్న! 

“చెప్తాను కమలా; ఏమిటి గొడవ ? ఇంటికెశ్ళే వరకూ ఆగలేవా ?” 
“నే నాగలేను ! చెప్పండి ? 1” అన్నాను గటిగా. 
రిక్షవాడు ఓసారి వెనక్కి. తిరిగి చూశాడు. నేను మొహం ముడుచుకొని 

ఊరుకున్నాను. 

వ స ప 

రా తంది. 

తొమ్మిది దాటింది, వంటా భోజనాలూ ఐ మళ్ళీ తీరిక తీసుకునే సరికి, 
“కిఖ్ళీలు-'తెమ్మంటావా 7 అన్నారాయన; నేను కా. సని పూర్తి 

చేసుకుని ఇవతల వడగానే. 

“కిళ్ళీ ఒద్దూ, సోడాలూ వొద్దు. కాస్త నదుం వాల్బనిండి. చచ్చి చచ్చి 

ఒచ్చేను.... 

“ఆమౌాతం దానికి ఈ ఒక్కపూటకీ వంటా పెంటా అంత గుండా 

పిండీ అయిపోకపోతే ఏం ? శేరియర్ తెచ్చుకుంయే ఏడింటి కల్లా తినేసి ఈ 
'పాటికి నిదపోయే వాళ్ళంగా!.... బని నన్నేనా సుఖ౦గా కూరో చె నిచ్చేవా... 

గసగసాలు తెండి,; ధనియాలు తీసుకురండ౦టూ అరడజను సార్లు బజారుకి 

సంపేవు!...”*ో 

నాకావలింత ఒచ్చింది. లేకపోతే ఏదో అందును నేనూనూ... i 
అయిపోగో నే మళ్ళీ పండగ . ఈన రాకపోడం జ్ఞాపకం ఒచ్చేసింది. ౦ఈకి 

సండ క్కిక్కడున్నారో చెసే ప్పెరే కారు!” 

“ఇక్కడే ఉన్నాను ....” అన్నారాయన చిరునప్వుతో. 

“అబద్ధం. ఇక్కడ లేర్చగా. మహలక్ష్మమ్మగారు. చెప్పింది. విశాఖ 
పట్నం వెళతానని బె లుదెరాడు, మీ ఆయన ___ అయితే రాలెదూ.....? అని 

ఆశ్చర్య పడ్డ దావిడ. తాళం చెవులు ఆవిడిశే ఇచ్చేర్టగా ట్ 

a కష్ట సుఖా లావిడితో చెప్పుకున్నా వన్నమాట ఫో ఎగతాళిగా 

అన్నారు. 
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“దడాల ండ్తీ_నేనేం అబద్ధాలు కద్చించి చెప్పలెదు. మీరే మో పదకొండో 
గొ 

సాయంత్రం Was వెళుతున్నా నండోయ్ అని తాళా శ్; 

రో తారీకు మధా కన్నం ఒచ్చి అంతా కులాసాగా ఉన్నార ండి; మా 

రేపు ఒసోందంటూ తాళాలు తెచు చ్చుకున్నార్ల. __ నాకు ముందుగా తెలీక 
ఇల్) 

రక, విశాఖపట్నమూరాక, ఎక్కడున్నారండీ, నాలుగు రండో 

రోజులూ మరీ 1 

“ఎందుకులద్ర్దూ [గ 

“ఎందుశేంవిటి _ చెప్పండి ! __ ఇంటి దగ్గిర చెప్తానన్నారుగా 7” 
ఆయన తో sa: కూచున్నారు. ఎంత అడిగినా చెప్పక 

పోడానికి కారణం ఏమిటో 1 అంత చెప్పకూడని చోటికి వెశ్ళేరా .! అయినా 
చెప్పేసాశే | ఇలా దాచటం కొ త్రగా ఉందని తెలిసిపోయి బాధగా ఉంది, 

త్ర ప రి లట. వం చేసున్నారో అనలు ఒంట్లొ ప్రలపన 
| అనాలే?! 

ఉండో వేదో అస నా (పాణం వెంత కటకట్లాడిందో మేకం po ane ఆద 

ఇద్దరం కరిసే __. వెళదాంవంతీ అంటున్నా jp వినిపించుకోక కొంపలు 

ముందట పయనము రెండో జులు ముందుగా నన్ను సాగనంపెశారు. ___ 
4 టె | 

పైగా వాళ్ళందరూ అడగడం ఒంట “ఏమే మీ ఆయనొచ్చాడా అంటే, ఒసే 

నీ మొగుదు రామ” అంటూనూ[” 

“కష్టంవె6; కరు అన్నారా యన చిరునవ్వుతో. 

“పంత వెటకారంగా పుందండీ మీకు ! ___ ' ఇంతకీ ఎక్కడున్నారో 
జో 

చెప+ం 1 స 
న్ు 

షంగనా పండగ తళ, an ద౦తేగా | 

గ పూరు వెళ్ళేరు చెప్పండి, ఏ ee స 

“నిడదవోలు!”. 

కు సుభద్ర గారింటికా?” 

అంత నుంది సుథిదర లు న్నారు! మీమీ సుభ దే) -సుభదాం | 

శీ ఆత ర్క భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 
ఖీ 



రునీయంలో సగందాకా వొచ్చిన. అదుగో, నవ్వుతున్నారు వెశ్ళేరా, అక్కడికి? 

చీ ఛీ _ ఇలా ఎవరైనా చసారుటండి?” నాకూ నవ్వు ఆగలేదు: సుభ(దా, 

ఆయనా, ఆ కథంతా Sg పక౦ ఒచ్చి. ; క “నవ్వకు స అ సుభద౦ గా రింటిక్కాదు. అక్కడి కెందుకు 

చళతానూ!. అసలు సుభద౦ వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్ళిందిగా!” 

ఓహో భోగట్టా చేసే సీరన్నమాట!"” 
... ““అంపే మరి_ ౨ వూరుదాకా వెళ్ళేక _ నువ్వు నవ్వితే నేననల్లు 

చెప్పను!” . 
నేను బలవంతాన నవ్వు ఆపుకున్నాను. అయినా ధోరణి అలాగే ఒచ్చే 

సోంది. “చెప్పండి చెప్పండి _ అసలు సరిగ్గా నిడదవోలే ఎందుకు వెళ్ళవలి 
సొచ్చిందట!” 

ఆయన గొంతు సర్దుకున్నారు. “విశాఖపట్నానికే టిక్కెట్టు కొనుక్కు 
న్నానే =. - =” అని తలగడా గోడకి నిలువుగా చేరేసి, సదుపాయంగా ఆనుకొని 
కూర్చొని, అనగనగా ధి ధోరణిలో (పారంభించారు. ”_ అసలేం జరిగిందంటే; 

బండి రెండుగంటలు లేటు! ఫ్లాట్ ఫారమ్ మీదె బెంచిమిదకునికి పాట్లు పడుతున్నా 

నన్నమాటఎ*బండొచ్చి ౦ది లేవండిసార్” అంటూ పోర్టర్ త పడు; బేగ్ 3 రెల్లో. 

పెట్టాడు _ _ కూచోడానికి జాగాలేకా జనం చస్తూ ంపే వినర ఒకక అతను 

దర్జాగా ముసుగుతన్ని నిదరో తున్నాడు _ ఒచ్చుమండి, ఆపళంగా చెతుతో వున్న 

న్యూస్ పేపర్ తో వీలైనంత గట్టిగా నాలుగు తగల్నిస్తూ “రైలుబండి నీ బాబు 
గారి సొ త్తనుకున్నావా, =, అని న ఎను .తీరాచూ స్తే వాడు ల నర్శింహారావు!” 

“నర్చీంవోరా వివర రడ! అన్నాను, సంగతి సగం౦'పెగా టోధపడక. 

- కలకటాలో పనిచేస్తున్నాడులే, వాడు. ఏడెనిమిచేళ్ళయింది, వాడూ 

నేనూ కలుసుకుని = ఓరి నీ త స్సాదియ్యా అంతే హారి నీ దుంపతెగా అని 

పలకరించుకున్నాం. చకచకా మాట్లాడెసుకున్నాం = = వాడికి కింద టేడె 
పెళ్ళయిందట.. పండక్కి అత్తారింటికి పొతున్నాట్ట అ కబుర్లు చెట్చుఎంటూ 

కూచున్నాం..ఇంత లో రలు గోదావరి బిడ్డిమీద నడవడం తెలిసి కంగాతగాడ౭చి 

నించున్నాను _ ఆ ౮ లు విశాఖపట్నం వెళ్ళటంలేదు! బెజవాడ పోతోంగది!! . 
పోర్లర్ వెధవ ఇందులో కూచో పెమేశాడు! -1 అని గాభరాపడ్డాను. 

“ఎంత తమాషా అండీ!” 
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ఆయన నన్ను ఆశ్చర్యపడ నివ్వలేదు. 

“వను....ఆప్పుడిం కేం చెయ్యడం?_నరే, కొవ్వూర్లో దిగి వెన 

క్కాద్దాం; అనుకున్నాను..ఆపళంగా వాడు లంక ంచుకొని,_ఏడిశావులేవోయ్, , 

ఇప్పుడు నువ్వు విశాఖపట్నం వెళ్ళకపోతే ఏమి? అన్నాడు, టిక్కెట్ కూడా 

కొనుక్కున్నాను: మా ఆవిడా వాళ్ళ వాళ్ళూ ఎదురు చూస్తారా అని ఎంత 

చెప్పినా వాడు విన్నాడేకాదు. నిడదవోలు వాళ్ళ అత్సారూరట; వాడీకూడా 

అక్కడి కెశ్ళేసి, పండగ మూడు ర జులూ వాడితో వుండి, మళ్ళీ పదహారో 

తారీక్కి రాజమం౦డి జేరమంటాడు....సగం సేపు వేళాకోళం అనుకున్నాను.... 

కొవ్వూరు పై షనులో నన్ను దిగకుండా ప చే సుకున్నాడు. ఆ తరు వా త్ర స్టేష 

నులో గార్లు దగ్గరకు వెళ్ళి నిడదవోలుకి టిక్కెట్ రాయించి పుచ్చేసుకున్నాడు.__ 

సరి. ఇంకో గడియలో నిడదవోలు రానే వొచ్చింది?” 

అక్షి. హూ( !.... ఆతన్నో నిడదవోల్లో దిగిపోయి అక్కుడుండి పోయే 

రన్నమాట.... ఎంతపవి చేపేరండీ? = పోనీ ఓ ఉత్తరంముక్క రాయలేక 

పోయారా, ఇలా జరిగిందంటూను!....పండగ మూడురోజులూ, పిలవని పేరం 

టానికి వెళ్ళి బట్టలకీ, దానికీ దీనికీ. మొహమాట పడి.ఎలా ఉండిపోయేరండి, 

అంత తెలియని వాళ్ళింటోను! = అతని కత్తారుగాని మీ కెవరు?” నాకు 

బే, లేదు కమలా, అన్నీ బాగా జరిగేయి. వాళ్ళ ఆదరం చెప్ప 
డావికే బాధగా ఉంది నాకు!” అన్నారాయన. పెంకెతనంగా నవ్వుతూ, 

వోరకంట చూవూ. 

“బా ధెందుకో?” 

“స్సు వ్వేమనుకుంటావో నని!" 

“నేనేమనుకుంటానండీ, చిత్రంగా మాట్లాడ తారు!” 
“సువ్వనుకోడానిక్కారణం ఉందిలే-అసలు మానర్సింహారావు వాళ్ళింటికి 

వెళ్ళడమే పెళ్ళయ్యేక మొదటి సంక్రాంతి....బాగా డబ్బున్న వాళ్ళేమో, 
బాలా ఘనంగా చేద్దానునుకున్నారు. అల్లుడితో గిల్లడిన్నట్టు నాక్కూడా అంత 

ఘనంగానూ చెయ్యవలిసొచ్చింది.... నే నెక్కడ మొహమాట పడతానో అని 
ఆన్నీ ఆడక్కు.౦డా ఏర్ప్చాటయి పోయేవి!” 

“కాగా ఆ సిపరులా.” ప్ 
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“అబ్బో; చాలా! ధాన్యం వారాపారం!' గోడౌన్లూ, మిల్లులూ, దుకౌకణకాొలూ, 

రీ పెద్ద బట్టలక్ ట్రూ, ఇదికాక ఆడ వాళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తారు... తెల్లారి తే 

భోగి అనగా రాత్రి వెళ్ళాం కదూ__తెల్లారే సరికి వేళ్లిళ్ళూ, జెమా జెట్టిలాంటి 
మంగబ్బూ తయారు. వాళ్ళ ఐశ్యర్యం చూసి పద్దతి మారిపోతుందనుకున్నాను, 

కొని అలా జరగలేదు. షాంపూ రుద్దుకొని షవర్ బాత్లు చేస్తే మట్టుకు నలుగు 
పెట్ట తలంటుకున్న నునుపూ. శుభం ఒనాయా? జన్మలో కుళ్ళంతా ఒదిలెటట్లు 

అభ్యంగనం చేయించారు.__కొ త్త బట్ట ల్లేవెలాగా అని నేను చిన్నబుచ్చు 
కుంటూనే ఉన్నాను; ఇంతట్లోకి పెద్దాయన ఎనిమిది గజాల ఫినే చాప పట్టు 
కొచ్చాడు, (ఇప్పుడు నేకట్లుకున్న పంచె దాన్లొ దే, చూడు “అలా వొక్క 
క్షణం కూర్చోండీ, అబ్బాయి షాపుకు వెళ్ళేడు. చొక్కాలు తినాడు” అని 

మర్యాదగా చెప్పి కాఫీ తాగేలోప్పని కట్ట బెట్టారు. నాకేవై తే నచ్చుతాయో, 

ఎంతలే సెతే సరిపోతాయో సరిగ్గా అలాటివి, రెండు చొక్కాలు .... ఆశ్చర్య 

పడుతూనే, మా నర్సింహారావుని పిల్చి, *ఏమి[టా ఇదంతానూ, నీకేమేనా 
మతుందా లేదా” అని చివాట్లు పెడితే, వాడు పెద్ద నవ్వు నవ్వేసి, “మీ అతా 
రింటికి వెళ్ళి వాళ్ళిస్తే కట్టుకోవుటా, అక్కడికి వెళ్ళకుండా చేసి నందుకు 
సీక్రీ మాతం" చెయ్యక పోతే ఎలాగు, అన్నాడు. ! 

“చాలా బలగం వున్నారు కాచోలు... 

“ఓ? అతనికి నలుగురు మరదబభ్యా, ఇద్ద రుబావమరుదులున్నూ_ గొప్ప 

కౌలక్షేపం అనుకో _ నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుందిప్పుడు] మూడురో జులు నిన్ను 

మరిచిపోయి; నీకు ఉ త్రరమెనా రాయకుండా వుండిపోయానం శే ఎ” అని 

ఆగారు, మా ఆయన. 

“అవున్లెండి. ఆలాంటి చోటికే Kk ఇంక నే నెందుకు జ్ఞాపకం వస్తాను; 

ఉ త్తరాలేనా వండుకు రాసారు; పాపం!” అన్నాను. చాలా అనందిస్తున్నా ఆయన్ని 
సరదాగా నాధించాలన్న కోరిక చంపుకోలేక. 

“అదుగో _ చెప్పకపోతే ఊరుకోవు; చెబితే ఇలా గొడవ చేసావు!” 

“గొడవ శే(వుందిలెండి. మావాళ్ళూ మీకు బట్టలు ఎక్కువే తీసేరు, 
నేను పుచ్చుకో లేదని అక్కసుకొ దినీ, దానికితోడు మా 'చిన్నన్నయ్య వెటకౌరం 

ఒకటి, “మీ ఆయన వొచ్చి నప్పుడే ఇసాంలే వే” అంటూనూ. పెద్దన్నయ్య పట్టి 

కెళ్ళ మంటూంసేకూడా వీరువాలో పెపేశాడు..నాకు ఉకో౦షం (6 వొంచ్చి 
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గ = జీ ఆవి దో 

లంగాని = ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నా : 

ఉన్నారో కేడో అని నామనస్సు మాత్రం 

+ 
—_ అందలం కళను 

గా క 

జాలూ విలవిలాడి యింది. వాళ్ళందరు ఏరా ;నంలో వున్నా 

ఆంటూ పరామర్శలూ, చ లాకో ళొాలూ నౌ 

రో ఎక్క_డేనా యౌక్సిడెంటయి పోయింద
ే మో అసి 

యక్ ఈ అది ఇ 3 mph. to 
of వ గం త డె తేనే; పండగపూట ఇంత పప్పూ అన్నం తిని 

నూ 

య లాం, నా కంతే చాలు” నిజం అయినా సరే కొంత 

వసుగుతోనే చెప్పేను. అయినా ఎంతో తేలిక పడింది మనస్సు. 

“SE శ పప్పూ అన్నం ఆ అంటావేమిటి ! నవరసొాలూ, సిండి 

వంటలతో, (బిగ్మేండం౦గా చేసేరు. ఇహా విశాంత ౦టావా; చరేగది, దొమ 

కో తరి మంచం, డన్లప్పిల్లో?. అనుకి కోకూడదుగానీ” మీ ఇంల్లో అయితే నాకలా 

జరగనే జరగదు?” 

“సశ ఫ్టీరాండ్రి పాపం, మా వాళ్ళింట్లో బుకెన్నడ యినా బాగా జరిగి౦ది 

కనకనా?” అని వేచాను, ఉడుకుటో త్తనం వొపోంది. ఆయన మాటలకి. మా 

వాళ్ళింట్లోనే కాడు, . వాళ్ళింటి ంటోనూ... ee మా అతారింట్లో నూ. ఆయన 

జరగదు. ఆమాట ఆయన ఆశ్లేదు. నాకనాలని ఉందిగాని అటానే అన్నంక 

సుజీవుగా నేనెలా ఆనడం... . అలాచిసూ కిటికీ దగ్గర నుంచుంటే అమ్మపాడిన 

పాటలో ఓ చరభఛం జ్ఞాపకాని కొచ్చి ౦ది- 

ఇయ్యుగల చ్ చోటానే వియ్యవంందరాదా ! 

క్ చోటానే పెళ్ళాదారాదా య 

సుభద అర్జునుణ్ణి దిప్పుతుంది. ఇలాంటి సందర్భంలోనే, శః 

శీ చెప్పేభాన్సు సుభ్యవ్రదికాదు : నౌద్రైంది రాగ వరసలో అంటే ఆ 

చరణాలు ఏంత బావుంటాయని ! ఆకర్షణకి తట్టుకోలేక అనేశాను = = దెప్పా 

అబు కే కానేకాదు. 

ఆయన చిరునవ్వు మొహాన పోసుగుని లేచి కిటికీ దగ్గిరకొచ్చారు. రెండు 

జ్ 

చేతులా. సన్ను పన పట్టుకొ వి. = ఆనే ముండే చెసే పేను కదే: నువ్వు బాధ 
ణో 

పడ తాపసి!" అన్నారు. 

“రు కాదండీ: బోధి అన్నాను, మనస్సూ ర్తి రిగా నవ్వుతూ. 
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| అమలాపురం మునిసిపాలిటితో గదా లెక్కలు తనిఖీ చెయ్యడా నికీట 

వెశ్ళేరు మా ఆయన. పది హేనురోజులై ౦ది, ఇవాళో రేపో రావాలి. ఎదురు 

చూస్తున్నాను. 

"అంతలో : సార్గ సారధి అని, ఆయన స్నృాహితు డొకాయన, 'ఒచ్చెడు, 

“అర్హునరావుగారున్నారా?” అంటాను. 

నొ కతను యిదివరశె తెలుసును. కూచో బెట్టి, సంగతంతా చెప్పాను. 

ఏదేనా పనులటే ఉండిపోయి, రెపు ఆయన్ని చూసి వెళ్ళమన్నాను, 
అతను ఉండడానికి వీళ్ల దని, కొంచెం డబ్బు కావలసి _ఒచ్చెననీ, 

చెప్పేడు. “ఆయన పిఠాపురం “నించి ఒచ్చే సిన దగ్గర్నుంచి కూడా నా ఇబ్బందు 

లలోగే ఉండిపోయాయి!” అన్నాడు. 
“కిఠాపురం ఎప్పుడొచ్చారీయనా?” అన్నాను. 

“మొన్న పండక్కి. ఒచ్చేరు కదండీ.” 

“పండక్కి.-...అం పే?” 

“సంకా ంతీపండ క్కంందీ___ తెలియనట్టడుగుతా రం?-ఆరో జు వె జాగ్ 

వెళతానని అర్హునావుగారు బైలుదేరడ౦, సై సేషన్లో ఎవరో టిక్కెట్ తో సహో 
ఉన్న పర్చు కా జెయ్యవ౦.__మీతో ఆయనేం చెప్పలా” 

నౌ కళ్ళు తిరిగాయి. మనస్సులో విద్యుళ్తు స్పథఃకరించినట్రయింది. 

కడుపులో చెయ్యిపెట్టి తిప్పినట్టయింది. నీరసం వచ్చేసింది. సృహ తప్పి. 
పోతుందని భయం వెసింది.... డబ్బు పోవడ౦....కాదు; పురా కౌజెయ్యడ ౦! , 

“లేదండి, ఏం జరిగింది?” అని చిరునవ్వు నటించాను. 

“సరిపోయింది. మీతో ఏం చెప్పకేదన్నమాట....” పార్థసారధి చిరు 
నవ్వు నవ్వాడు. “ఏ మొహం పెట్టుకు చెబుతార్లెండి!.... ఈయనేమో టిక్కెట్ 
కొనుక్కుని, బండి లెటుకదా అని నదలోతూంే ఎవరోప ర్స్కాస్తా కొశ్తే 
శారు. ఆ సంగతాయనకి తెలీకబండి రాగానే ఎక్కేశారు. ఎక్తీ. ఎక్కగానే 
నేను కనిపించేసరికి మాట్లాడుతూ కూరుున్నారు... సామర్లకోటలో టిక్కెట్లు 

చెకింగ్ చేసే క్లాఫ్ ఒచ్చి "అడిగి శే జేబులూ, బేగ్, అన్నీ తడుముకొని, వెతు 
కొని, పర్చ్పోయిందని తేల్చారు. 

“ఉహుంి 

.ంవండగ ఎడ్వాన్సు డెభృయ్యయిదుట. ఇంట్లోంచి తీసురున్నవి . 
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ఇరవైట; కాక టిక్కెట్రుట-మొ త్తం నూరు.... టిక్కెట్టు లేదని వాళ్ళు ఛార్మీ 

చేసేరు. బొటాబొటిగా నా దగ్గరున్నది సరిపోతే ఇచ్చేశాను. పిఠాపురానికి 

టిక్కెట్ రాయించి.... పొద్దున్నే వేరేబండిలో వెళ్టరుగాని రండని, పిఠా 

పురంలో దించేశాను. అప్పటికి మా యిద్దరి దగ్గిరా కలిపి ఇరవై ఒక్క నయా 

పైసాలు మిగిలేయి....” 
కజంత్రకుముందు నాలుగు నెలల్నించీ నాకు జీతాలు లేవు. శాంక్షన్ 

hi మా పోస్ట్లకి. అందుకని జీతాలు [డా చెయ్యలేదు. మా వాళ్ళని 

టో ఒదిలేసి, హోటల్లో అరువుసె ట్టి రెండునెలలు తిన్నాను. రెజ్జెల్లు 

దాటాక వాఖ్య పెట్లలా. స సయం పాక ౦ మొదలెట్టాను. .... వీయ్యుం ఉంపే 

హన వప్పుం టే నెయ్యిలెకా, భాధలుపడుతున్న రోజులు....మా 

తపాద్దమెంటు 1 సంగతి మీకూ తెలుసుగా, తిండికి లేక చస్తున్నా సరే, కేంపూ 

వర్కూ. మాత్రం యమ అర్హంట్! ఎడ్వాన్స్లైనా ఇవ్వరు, అలాగే బాధలు 
పడుతూ, రాజమండి కేంప్ ఒచ్చానన్నమాట.... చేతిలో ఉన్న డబ్బులు 

కాసినీ ఎక్సెస్కి కటేశాను. పొద్దువేచి ముష్టి (పారంభించాను....ఏం లాభం, 
ఆందరికీ పండగే. తగని ఖర్చులూ! ఎక్కడా పుట్టలెదు సామ్ముం అందులో 

నాకు జఉతాలు ల నలం అందరికీ అవగాహన అయిపోయింది....ఇంతాచే
సి 

ముష్టి మూడురూపాయలు దొరక్క, ఆఖరికి ఆయన, ఇక్కడే ఉండిపోతాను 

రేవోయ్, సీకోవిసేఅన్నాచు.. నాకు కక్కాలేక మింగాలేక అవస్తొచ్చి 
పడింది... 

టి మీరిద్దరూ కలిసి పిఠాపురంలో గడిపారా, పండగ మూడు 
రో జూలూ!..._.పోనీలెండి పాపం! థేంక్స్” అన్నాను దుఃఖం దిగమింగు 

“ఏం గడిపాం; నా మొహం! _ ఆయన్లాటి మనిషి, నేనలాటి 
ఏ వితులో చేతిలో కాజీ అడని సరి _స్టీతుల్లో ఉండగా వొచ్చి 

స్మ వలిసౌచ్చి నందు కు నాకెంత. బాధ అనిపించి ౦దో చె ప్పత రం 
దు. సరిగ్గా తిండై,నా పెట్టలేకపోయాను. కూర క్రై నా రద్భాలక 

బాదలు _వడ్డాం a పొద్దున్నే బన్ రొట్ట అరువుతెచ్చి టిఫిన్; ఐదు నయాౌపై. 
అంప టిపొట్లాం తెచ్చుకుని టీ కొచుకునేవాళ ఎం (కాఫీ మరిచేపోయాం) 
జజాలో కొన్న వూరగాయ, ఆస్పడాలూ, పరుగు మనిషి నెల్హాళ్ళనించి డబ్బు 

స భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



లచ్చేరు కాదని సణుగుతూ పోసే మజ్జిగ నీళ్ళాపోసింఇదీ నేనాయనకి పెట్టిన 
భోజనం ! పోనీ అలాగేనా పెట్టగలిగానా, అంటే; సంకాంతినాడు సాయం 

_లౌనికల్లా బి బొగ్గులు అయిపోయి, ఎక్కడా బుకుడు అప్ప్బనా పునైయి కొను! = 

అందరూ పంట గా పంచ భక్ష్య పరమాన్నాలూ వొండుకుని శ త చేసు 

కుంటూ వంహపే నా యింటికి రాకరాకొ చ్చిన వారూ, నాకన్నా అన్ని విధాలా 

పెద్దవారూ, ఇలాటి కష్టాలు ఎన్నడూ ఎరగనివారూ అయిన అర్హునరా వుగా రిక్సి 

టీ సత్కార చేసి. అవమానించవల సొచ్చినందుకు నాకెంత చాధ కలిగిందో 

ని దకూడ సరిగ్గాలెదు. సమయానికి రెండు దుప్పల్లు చాకలాడి దగర. ఉండి 

పోయాయి. నోమతెలలు తెచ్చుకో వదు. ఒకపే దోసులూ, చలీ, ఒటిదరో జుథె టాల్ 
ర ల 

నళ్లుతే ఎలాగో గడి పద్దుం కాని పండుగలు కావటం, దరి|దం మరీ భూతద్దం 
| యలు 

లోంచి. చూసినట్టు కనుసించసాగింది. ఆఖరికి సం|కాంతినాడు సాయంతం 

ఉ౦డబటలక . బటలకొటాయన్ని బతిమలాడితే రెండు దుప్పట్లూ, ఒక సందె 

ే ల్బాపూ, రెండు. రెడీ మెడ్ షర్దులూయిచ్చాడు; పద్దు రాసుకుని.... అతారింటికి 

వెళదామని అందరితో సరదాగా గడుపుదామనీ బై లేరిన ఆయనకి నావల్ల అలా 

అయింది. రైల్లో నేను కనబడకపోతే ఆయన పర్చ్పోయిన సంగతి ముందే 

తెలుసుకొని వంటనే డో శ కో కొచ్చి ఏవో తంటాలుపడి మర్నాటిక్రెనా విశాఖ 

పట్నం చేరుకుందురు. వెనక్కి వెళ్ళలేక ముందుకి పోలెక_అలా అవస క్రిత్రో 

నైన ఆయనమొహం చూడ్డానికి నాకు మొహం చెల్లలెదు. ఎంతబాధో!” 

“అయో్య ఇంకా నయం టిక్కెట్ కఠె 

ఉ౦దిగనక.” అని ఏదో అన్నాను. ఆ తర 

కున్నాను, 

కర్ 3 కివ్వడాని'కె నా మీ దగిర 
a (a జీ వాత నాకు మాజేరాలేదు. ఊరు 

“ఆఖరికి, కనుం వెళ్ళిన మర్నాడు తిరిగిరావడానికి డబ్బులు లేపుగా, 

నాకు తెలుసున్న ఓలారీ డ్రై పల్ తో చెప్పి. లారీత్రో ఎక్కించి. పంపెనండి, 
ఆయన్ని రాజమండ్రి!-ఎందుకులెండి; అవన్నీ వింబున్నకొద్దీ మీకు జాధంొ 

ఇంతకంటె దాధ పెక నూట అత నేదీ అనేదు. నాకింక ఏడుడు ఆగదని 
పించింది. “ఉండండి, మీకు కాఫి తెనాను!” అని లోపలి కెళ్ళాను. 

నౌ మొహం నటించ గలిగిందిగాని, నా మనస్సూ, కళ్ళూ నటించలేక 
పోయాయి. లోపలి. కెళ్తూనే, నీరు కమ్మిన కళ్ళకి ఏదీ కనిపించక, వెంటనే 
తుడుచుకోవల సొచ్చింది. 

ke ప్త ల్ 
మీకూకతరేయిప్టం (4) KW Ue 



అలాగే మనస్సూనూ. 

మనస్సు, పరిపరి విధాల పోయింది... .. సిల్లీగా కనుపించే ఈ పండగ 
ఉదంతం ఈ అనుభవం నాశేవో కొ త్తపాఠాలు నేర ర్పడానికి సమకట్టినట్టు ౦ది, 

స్త ణ్ 3 

నా గుండె సిర ౮౫ పోయింది. జరిగింది నెమరు వేసుకొంపే ఇలా కను 

పిసోంది.... ఆయనెలా. వున్నారో తని నేను అనుక్షణం చాధపడడ౦వల్లై ఆయన 

నిజంగా బాధలు పడ్డారు. తిండి అమరిందో లేదో, ని|ద కుదిరిందో లేదో, 

సరదా లేదేమో, సరసం లేదేమో, అని నేనెలా అనుకున్నా అన్నీ తధాసె 

సోయి, ఆఖరికి ఏక్సిడెంచచెం దే మో అనినేననుకొ నేసరికి ఆయనకి లారీలో 

(పయాణం చేసేయోగం పట్టడం! ఇంత సొపాత్కురాలినా నేను!.నా కాయన 

మీదవున్న (పేమాభిమానాలు కీడునూ చెడునూ శంకించడానికేనాొ.ఆయ 
నెక్కుడో కులాసాగా, హుషారుగా, ఆనందంగా ఊండివుంటారని నే నెందు 
కనుకో బేకపోయానో! అలా అనుకుంటే అలాగే ఉ౦ండేవారే మో, 

ఈ ఆడిట్ క్యాంప్ పదహారోరో జు ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో ఆయ 

నెప్పుడు ఇంటికొసారో _.ఆయన్ని ఈ కణం చూడాలనుంది, 

హాల్లో , ఆయన బస్ట్ ఫోటో కెదురుగా నించొని, నగం అల్లిన జడ 
ముందుకు తెచ్చుకుని అల్లుకుంటూ, ఓసారి పెకి ఓసారి కిందికి చూనుకుంటూ, 

ఫోదో నన్ను పలకరించిన పులకరింపుకి సిగ్గుపడి నవ్వుకున్నాను. 

కౌని-ఆది కాదు. ఆదొట్టి మూఢనమ్మకం.ఆయనేమెనా రాజకుమారిడ్రి 
తులసిమొక్కా, నా మనస్సులో ధావాన్ని బట్టి పెరుగుతూ తరుగుతూ వుండ 
డావికి?.ఆది కౌదు. మరేదో వుంది పాఠం. 

ష్య ఫో ఫో 

ప్ని చెప్పేరు. ఎయిర్ కండిషన్ గది, డన పిల్లో అంటూనూ, 
కోరికలు  గ్కురాలై. కోటగోడలు లంఘించేయి. సెనగలూ రాళ్ళూ కలియదోసి. 
నట్లు బాగానే అక్లేదు. ఫిన్లే వారి పంచెల చాపు? గొప్పలు విని అలా జరిగేటట్టు. 
చేస్తారనా?.ఏమో, నవ్వు వసోంది. 

రాసీ, ఇంటికి.ఎలా చెప్పితే బావుంటుందో. నటన ! వ వ 
ధాన్యం వ్యాపారస్తుడ ట. ఈపూళ్లో. పను౦గ్షి మనింట్లో మకాం ఉందామని 
Pg చ్చాట్ల... ఎయిర్ కండిషన్ గ్ డన్ల పిల్లో చేవని "వెళిపోయాడు అననా? 
అంపే ఏమంటారో, 

26 , భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



 అదీకాదు. గొప్పకోసం ఆయ నెప్పుడూ త్లాపషతయ పడలేదు. మా 
పుట్టింటారు గొప్పగా జరిపించలేదని ఆయన అభిప్రాయం కానేకాదు. ఇంశేటో 
వుంది. నేనైనా మరెవరైనా నేర్చుకోవలసింది! 

షః షర ఫో 

శః అబద్ధాలందు కాడెరో? మోసం చేే సరు.అవును, 

అబిద్ధా పం ర అర్హునుల వారు ఆ పార్టసారధితో, సిథ్రా 

పురంలో నా ఎడచాటులో గడిపిన ఆ ర ల చరి త-ఆయన నాతోనే కాదు, 

ఏ భర్త ఏ భార్యతో చెప్పినా అందంగా వుండదు. 
పార్ధసార థి, కొంచెం ఆలోచించి నాకో నిజం చెప్పక మానెయ్య వల 

సింది... . అసలీయనే, అతన్ని కూడా కట్టుదిట్టం చేసుకోవలసింది.... మైమ్ లేక 
పోయి ఉంటుంది. నెను రె లు దిగి, రికా ఎకి, రూడించే సమయానిక్కూడా 

ఆయనకీ అబద్ధాలు తట్టలేదు... “రాతి మళ్ళీ, పున; సృచ్చులో పుట్టన ఉపవా 
యం....అంతలా నే నడక్క_ పోతే ఆయన చె ప్పేవారే కాదు, 
pen దారి(ద్యం, లోకంలోని త _త్ల్యవే త్ర తలందరూ అనుభవనీయ 

మని తేల్చీ ముంచి చెప్పిన ఉదా తయోగంఒ.తప్పకుండా చవి చూడవలసిందే. 
కాని పండగ అవడాన్ని-ఒచ్చింది పీచీ_అందుచేత_నా సంతోషం కోసం, నేను 
మూడురోజులూ అనుభవించిన వేదన మరిచిపోడం కోసం, ఆయన సుఖంగా 
ఉన్నారు కదా అని నేను త ప్రి పీ చెందడం కోసం, అస్సే మాటాడితే మా 
ఆయనకేం లోటు. ఇలాంటి గొప్ప స్నెహితులున్నా రని నేను పొంగిపోడం 
కోసం.వొక అంద మైన అబద్దం ఆడేళారు ఆదర్శవంతంగా, 

నిజానికి ఆదర్శం అంటే కూడా అందమైన, కష మైన అబద్ధమేగా. 
క్షణికంకానీ, శాశ(తం కాని, ఆనాటి, అసు. అందమైన అబద్దాన్ని 

విని, నేను పొందిన ఆనందాన్నీ, అది చూసి అయన పడ్డ తృప్రి పినీ, ఆయనా 
నేనూ స్మర ణీయంగా ఉంచుకోడం మాత్రం ప్ర లిలేని సనం! 

నిజం కోసం అబద్దం! 

అబద్ధం అని తెరిసిపోయినంత మాతాన అందం నశించి పోయేటట్ల 
యితే రౌవ్యాలు క కాయితప్పడవలూ, (పబ౦ధాలు కొడి పొట్లాలూ అం 
ఎప్పుడో పోయి వుండేవి. 

_ కోపగించుకునీ, మీ కద నాకు తెలిసిపోయిందండోయ్ అని వెటకారం 
చేసి నే నే (పయోజనాన్ని సాధించేది? ఓ గడియే నపు ఆయన్ని దులిపేసి, 
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కడిగేసి యిలలో చేస్తారా అని నిలచేసి అడిగి తే ఫలితం ఏమిటో నాకా తెలుసు. 

ఆయసం నొ కిచ్చిస ఆసంద౦ ఆంతా ఒర్టీ పీట్ మీద రాతయిపోతుంది. ఆయన 

బాంపడిపోతారు. కమార -ణలు చెపారు, మనస్ఫూర్తిగా ' పళ్చాతాప పడతారు. 

అయతే చారా చిన్నదుచు భా శ నేనే. ఆయన్ని చిన్నబుచ్చేసేకన్న అవ 

మానం ఎంది నోకు? 

నేను పార్టసారథంత తెలివి తక్కువదాన్ని కౌదు! 

గొ క యిస్తున్నానన్ని గర్వం ఆయన కుండడం నా జీవితాని 

కరత అపనశత ఆరోగ్య 0! ఆ గర్వాన్ని భంగం చెయ్యడం చాలా (సమా 

దం సెపు సుఖి పెరుతున్నా నవీ, Wane ఆయన అనుకుం క, 

ఆయినా ఆయనకి ఆరో గం. ... అవసర మెనంత (భమలేక, ఎప్పటి. 

ర్యా a కలుసుకుంటూ నిరాశల్నె ఎదుర ్ట_0టూ వుండడ౦ 

పడలేక పోతున్నారు.... 

స్తో | 3 స్తే 

సల పప: వొర్ధనార ధి వాట్ని స్వక రిస్తున్న గాలా 

నరుకు కున్న పాఠం, వాటికన్న రుచిగా శుచిగా అతనికి అందజేసే 

చేపిన తప్పు తెలుసుకొని, మరో తప్పు చెయ్యకుండా వుండే Mises 

దమ్ ఆది ఆంది పుచ్చుకుందికి చాలా వుత్సుకత చూపించేడు, క. 

చాలా ఆనందం కనదిడేట్టు చూపించేను. 

గప్పుంకుంటూ నమస్కరిస్తూ వెళ్ళాడు పార్థసారధి, 

ష్య 

తో 

మర్నాడు మహలక్ష్మమ్మగారితో సాయంకాలం ఆటకి సినిమాకి వెశ్ళేను,. 

అట్నుంచొచ్చేపరికి మా ఆయన ఈజీవైర్లో పడుకుని నిద్దరో తున్నారు. 

“ఎప్పుటి చేరండి?” అన్నాను; లేపుతూ. 
“పడుంచావుకి” 

“అయ్యో; అనుకుంటూనే వున్నాను సుమండీ. వంటకూడా చేసిందాన్ని. 
ఏమోళె ఇవా ఒసారా ఆని అనుకుంటూ మాలక్ష్మమ్మగారు రమ్మంటే 

బసిమా రీ వెశ్ళేనుగా-. 
అప్టోన్లే _ 

“కాళ్ళు కడుక్కోండి భోంచేద్దాం. ఇద్దరం కలిసి తిని ఎన్నాశ్లై౦దో[” 
ఆయన నావేప్ప విచిత్ర గా చూస్తూ కేశేద, . 

నాధొరణి కృ్మతిమంగా తయారె పోతోందని గ్రహించాను, వెంటనే నోటి 
కొచ్చిన మాటేదో పెదిమల్లోనే బిగించేశాను. 
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“సెట్లో డబ్బు తక్కువై౦దే.__! ఏమైనా కొన్నావా?* అన్నారు మా 
ఆయన; కొంత సే సపు పోయాక, 

ముద్దనో బ్లో ఉండిపోయి నేనేం.అన్లేదు, “లెిదన్నట్లు తలూపాను, 

“ _మరేంలెదు; రవణమూ ర్తి డబ్బు అప్పు కావాల౦ పేను, ఇనాను 

రమ్మని ఇంటిదాకా తీసుకొచ్చి లెదని పంపవలిసొచ్చింది. 

“అప్సుకా వాలని ఒచ్చెరా.... తీర్పవల సిన బాకీ ఒకటుం౦ పే తీర్చేశాను, 

నను అన్నాను, ఆయనవేపు చూడకుండా. 

నర క బ్బా” 

“సవరొ కతా అలో బట్టల వ్యాపారస్తుట్ట .మీరు నలబై రెండురూ పాయల 
చిల్ల రివ్వాలంటూ బిల్లుబుక్కు_ తెచ్చి చూపించాడు... ఏడో పనుండి రాజమం (డీ 

ఒచ్చి పనిలో పనిగా మనింటికొచ్చినట్టున్నాడు....మీ సంతకం ఉంది. బాగానే 
గుర్తుపట్టాను. మనింటి గుర్తులు మీఫెండెనరో చెప్పేట్ట. తిన్నగా ఒచ్చేశాడు 
సేలే, ఏ క్యాంపులోనో ఎప్పుడో తెచు చ్చుంటారు అనుకుని పెట్లో డబ్బు 

ఉంది, తెచ్చి యిచ్చేశాను.”. 

మా. ఆయన ఒక్క. నిమిషం తినడం మానేసి, అంతా విన్నారు “ఇంకే 
మెనా చె ప్పెడా?” అన్నారు. ఆయన అంతలా తెల్ల బోవడ ౦ చూసి, బిల్లు బుక్కు 
మీద తారీకు చూశావా అని అడిగసారే మోననీ, వ కథ సప్పులో కాలు వెయ్య 

కుండా ఒడైకి౦చ గలనా అనే భయం వేసింది. 

“ఉహూ. ఏం చెప్పలేదే.” 

ఆయన నావేపు ఇంకా కాస్త అనుమానంగా చూస్తూ “పార్ట సారధీ” ఆ 
సంగతులేమీ చెప్పలేదూ?” 

“పార్టసారదం జే, నల్లగా ఉండే ఆయనేన, ఇన్సూరెన్సు” 
“లీ ఛీ అతనుకా దె, తెలటాయన, సర్వేయరు!” 
“ఓహో, ఆయన ఊ సెందుకూ, ఇప్పుడు?” 
“అ6(హ6 అతనూ పిఠాపురం లోనేఉంటున్నాడులే!” 

“ఏమో, అయితే మనింటి గుర్తులూ అవీ అతనే చెప్పి అకు; 

_ సినిమాకి బయల్లేరుతూ పుం పే కడతా ఒచ్చాడు. వెంటనే sae... 
ఇంతకీ మీరు బాకీ ఉండటం నిజమే కద!” 

మా ఆయన నోట్లో ముద్ద పెట్టుకొని తలవూపారు పరధ్యానంగా. 

(రంగనాయకమ్మగారు మెచ్చుకుని ఉత్తరం రాసిన కధ) 
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(ఆం|ధజో్యతి వికీ = దిపొవ? 1983) 

“రెండు గోపాల్ జర్దా కిళ్ళీలు!” అన్నాను, రెండు రూపాయల నోటు 
ఆందడించి. 

క్కురాడు ముగ్గుతూ ముగ్గుతూ వున్న అరటిపండులా వున్నాడు .““అయు” 

ఆని వినయంగా అందుకుంటూ “బంగాలీ ఆకే గదండి?” అన్నాడు, 

“జు విమాం దిట్టంగా త గిలించులో 

“ఆలాగే సార్ 

“ముండొక సోడా కొట్టు (౧ అని ఆజ్జాపించేను. 

pra 

పోడా పుచ్చుకుంటూ “ఈ అరటి పండెంత ?” అన్నాను, | ॥ 

“ముప్ఫయ్యయిదు పెసలండి నార్ 

“అబ్బా ! యేమిటంత గిరాకి ? చక్కెర శేళీ రేటు చెబుతున్నావ్ ?” 
చి తం సార్. రాయిమండడీ సరుకండీ. చక్కెర కేళీ కాదుగానండి, 

అమృతపా ఆంటారండి.” అని సున్నం (బిష్ అంటించిన తెలుపును చేతి 

నుంచి తుడుచుకుంటూ చెప్పాడు. తనే ఒకసండు ఎంపిక చేసి కత్తితో గెల 

నుంచి కోసి అరటిపండు వొలిచి చేతిలో పెట్టినంత పనిచేసేడు. “చక్కెర కేళీ 
ననిముందు ఎందుకు పని చే స్తదండి ? ఊరికే దూరపు కొండలు నునుపంతే. 
మరు భోంచేసి చూడండండి. నచ్చకపోతే వూరికే ఇచ్చే సానండి"” అన్నాడు, 

శశ శ్వా శ్ర 

శాణాస 

ణీ 

మళ్లీ కిక కార్యక్రమంలో పడ్డాడు, మొగాన చిరునవ్వు వదలకుండాను. 

నలై పై సలు.ఆనీపించింది, 

రాతి పదిన్నర కావసోంది. మేం వుండే కాలనీలో కిళ్లీ దుకాణాలుండ వు, 
వ న అలాల శః ఎప్పుడు అ అక్కడ నాక్కావల్చిన జరా వుండదు; “గోపాల్ 

ళీ ప్త జరా. అన్నానా' అది లేదు సార్ దాచాజర్లా వుంది కట్టమంటారా ౧” అంటాడు, 
అదేలేకపోకే బంగాలీఆకు లేదుసాల్ అంటాడు.అదీ కాకపోతే ఎలక్కాయలేదనో 
విప్పర మెంటు పువ్వు లేదనో కండిషన్ పెడాడు. రోజూ అందుకని టొన్లోంఛే 
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వట్టుగెడతాను కిక్ళీలు, మా రామారావు మాస్టారూ అంతే. యాబై చదరపు 
మైళ్ళ సిటీమొ త్తంమీద ఆయనకి కావలసిన కిళ్లీ ఆయన జావలసినవిధంగాక ప్లెది 

ఒక్కదుకాణ మే. ఆయన స్వయంగా అంత దూరం(కనిసం నాలుగు కిలోటుటర్లు) 

సె కిలుమీద వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు. ఓసారి ఆయనకి కొంచెం ఆయాసంగా వుండి 
స్యయంగా వెళ్ళలేని పరిస్టితొచ్చిందిట. కొడుకులు ముగ్గురూ మూడు ప న్లమీద 

వుండిపోయారుట. ఆయనకేమో ఆ “స్పెసిఫికేషన్స్” పకారం కిళ్లలు వుంచేనే 

గాని తోచదని యెరిగిన వారై వారి ఇల్లాలే స్వయంగా కొంతదూరం సిటీ బస్కి 

నడిచి బస్సుకోసం నిలబడే బస్సు వతోపలా నిలబడి అంతదూరమూ వెళ్ళి 

మాన్హారి కిశ్ళీలు కట్టించుకుని గంటన్నర శమ చేసుకుని వచ్చారట. 

“మేస్టారు మందుకొట్టరు. మనకి అరవై రూపాయల విస్కీ బాటిల్తో 
గానీ రానిది ఆయనకి అరవై పైసల జర్హా కిళ్ళీతో వస్తుంది కిక్కు. అదే ఆయ 
నతో చిక్కు”అని మాస్టారు శిష్యులూ మాసహాధ్యాయులూ కొందరనడం౦ యెరు 
గుదును.. 

“ఆయ్”తో మొదలెట్టాడు కురాడు. యస్వార్ అన్నాడు. అలాగే సార్ 

అన్నాడు. చిత్తం అన్నాడు, ఐదుపై సలు తగిసాడెమో అని బేరం ఆడ పటోయాను, 

పండు బాగులేకపో తే డబ్బులే ఇయొద్దన్నాడు. కౌస్త మోతాదు మించితే ధూర్త 

లక్షణం అయిపోయేటంత అతి వినయం (పదర్శించి నన్ను వశపర్పుకున్నాడు. 

“ఆందులో వోకిళ్ళ్ ఇటిచ్చి మళ, మరోటి కట్టు” అన్నాను; రెందు 

రూపాయల నోటు ఇచ్చినదానికి బేరం సరి పెనేస్తూ. 

“ఎస్సార్” అన్నాడు కురాడు; చెప్పినట్టు చెస్తూ. 

“చదువుకున్నావా '” అన్నాను. 

“ఏదోలెండి సార్. బి. కాం. మూడోయాడాది వరకు చదివమౌనేశానండి" 
“మరెక్కడ యినా వుద్యోగం కోనల (పయత్నించలేక పోయావా?” 

అన్నాను, 

“నూ మామయొ్యద్దన్నాడండి.* 

“మీమామయ్యేంచేస్తున్నాడు,అత నూ వ్యాపార మేచేస్తున్నాడా?ో న్నాను. 
“ఆయ.” 

నా (పళ్నకి మరో జవాబులాగా పక్కనుంచి వో వ్యక్తి దూకుడుగా 
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కొటు?) పోలీసో ళ్ళు చూశారంటే సంపుతా 
లు వచ్చి “ఏరా ఇంకో మూ సెయ్యలా 

కార? అన్నాడు. 

bas ఆయిపోయింది మావయ్యా. ఇదె చివర బేరంో! అని 

“రెండూ కాగితానికి కటేనండి సార్.” అన్నాడు క్నురాడు. 

బన్ను. పరిశీలనగా చూసి “నమస్కారం గురువుగారు 

i స్తో పాసయ్యాను సార్. ఎంప్రాయ మెంటు ఎక్ 

ఛేంజిలో రిజిష్టర్ చేసి వాదిగేక యుండ సార్. నా కొచ్చినమొట్ట మొదటి. 

కాల్ అటర్ తమరు పన్చేసే ఆఫీస్ నుండే వచ్చింది నార్ ఎకౌంట్స్ క్ష కర్, 

బం బెప్పు. సులు సార్. నాలుగు కాలళీంట సార్, ఇరవై ఆరుమంది 

పంష తున్నారు సార్. క్రమలాంటి వారు కలగజేసుకుంపేగానీ రాదు సార్. 

ఆంటూ మూడు రోజులపాటు ఎడొతెరిసీ లెకుండానన్ను ఆశయించాడు. 

ఈ డ్రష్షమూ ర్తి 8! 
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అప్పటికీ యిప్పటి టికీ ఆ ఆఫీస్లో ఎస్టాబిష్ మెంట్ సెక్షన్ సూపరిం 

పెండెంట్ నేనే.మ మధ్యలో ఒకసారి (ట్రాన్స్ఫర్ ' అయ్యానుగాని' మళ్ళీ పలుకుబడి 

పుపయోగించుకుపి యిక్కడి కే చేరాను. 

సరే. మర్నాడు పెల్స్ తిరగేసి చూళాను. ఇంటరూ్యూ ఇంకా మూడు 

రోజులుంది. ఎకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (బహ్మాజీరావుగారు; డెప్యూటీశెకటరీ అనంత 
శయనంగారు, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ కొండయ్యగారూ ఆ ఇంటరూూ$ 

చేస్తారు, దహ్మోః సూ గారికి నా మాటంటే గురి కదా; పోనీ నేనున్న వీధి 

తోనే వుంటున్నాడు కదా కాస్త కనిపిస్తూ వుంటాడు మంచికీ చెడ్డ కీనని; కష 
మూ ర్రి కేసు ఆయనతో కదిపి ప 

ఆ'నేన్హ్ర అర్జంటు పవిమీదా కలకతా పేళ్ళిపోతున్నానుం ఇంటర్ వ్యూ 

వాళ్ళిద్దరె కండక్ట్ చేస్తారు. సరే మీరు ననా యిదిగా చేబుతున్నారు గనక నేను. 

32 భరాగో సమగ కథాసంకలనం 



వాళ్ళిద్దరికీ విడివిడిగా చిన్న హిట్ యిస్తాను. .ఆపై .అత,ని. అ, ష్టం |* 

క్రీష్టమూరక్రికి ఆ ఉటో్యోగం రాలేదు. 

- సర్లీగ్గా ఆ. రో జుల్లోనే 5 ఓత కమర్షియల్ బ్యాంక్ _బౌంచికి,. మన్నే 
రుగా నా శిష్యుడు రామ బహ్మ్మం వొచ్చాడు, ఉదో్యోగం౦లో చేరిన మూడో రో.జు 
అత్తను మా. యింటికొచ్చి కుశల (పశ్న డుగు -తున్న సమయంలో డ్రషమూ రి 
శతన,ఇంటర్:ప్యూ ఫలితం యేమైందని కనుక్కోడానికి మా ఇంటికే. వొచ్చాడు 
బోలెడు. సాగీలు-కృట్టి కష్టమూ ర్డికి ఆక్ష్చేదునిజం తెలియజేశాను. నేను అంత 
మర్యాదగా చూస్తున్న మనిషికదా అని రామ బహ్మం ఆస క్ర చూపించి, పట్ట 
భ్యదులకి స్వయం ఉపాధి పశీకాలు చాలా వున్నాయని: అలాటి వాట్లో ఏడో ఒకటి 
చేప్లట్టగలిగితే :'తున':బ్యాంక్ నుంచి రెండువేల అయిదు వందల వరకు అప్పు 
యివ్వచ్చనీ ఈ వూరి [బాంచికి తనే యజమాని కనక “జస్ట్” గురువుగారు 
(మోరల్ : సెక్యూరిటీగా. ఉంే చాలు. “ఆర్డర్” తనే యిస్తాననీ . చెప్పేడు. 

దాంతో. 
డ్రష్షమ్మూర్తి .వాళ్ళయింటి .అర్లుగు మీద కిళ్లీ దుకాణం పెట్టాడు. 

ఎద్యాంకు..వోళుు ..ఇండెమ్ని.టీ . బాండుకి. నామకః తెరిచి వుంచవలసీన 
ఈ రెంట్. ఆకౌంటుకి: కొంత. ఖర్చు పెట్లించినా, మిగిలిన డబ్బుతో వాళ్ళ యింటి ' 
ముందరి అరుగుమీద గోడలు అల్మారాలు నిర్మించి తలుపు లేర్చాటు. చేసి 
పకడ్చందీగా కొట్టు కట్టాడు క్రష్ణమూూర్తి. 

ఆర్నెల్లు గషిచేలోగా నేను అతన్ని చాలాసార్లు పలకరించేను: కిశ్ళీలు 
తీసుకుంటున్న. ప్పుడల్లా. 

ఇవాళా. చేపా దివాలా తియ్యడం అన్న ప్రే ఉండేవాడు. 
*ఎం' వ్యాపారం సార్. అందరూ అరువులు పట్టుకుఫోతున్నారు! ఉన్న 

సరుకులు కొనరు. సబ్బులు తెప్పించావా. అగరొత్తుల ప్యాకెట్లు లెవా. అయ్యా 
తల నెప్పి మా(త్రల్లేవటోయ్ అనే స్తన్నారండి"” అన్నాడొక సారి (కిష్తమూ ర్తి. 

“బ్యాంకోళ్ళు రెండువేల అయిదు వందలిచ్చారాండి? అందులో ఈ కొట్టు 
కడతానికి మునిసిపాల్టీవాళ్ళు ప్లాన్నెపూ చెయ్యటానికి రెండొందలు కా జేశారండి, 
అసలు బ్యాంకి గుమ్మం దాకేలోపుగానే దాదాపు నూటిరవై రూపాయలై పోయా 
యండి. ఆ తరువాత ఇక్కడ గోడల్లే పటానికై తేనేం. తలుపులూ ఆల్మేరాలూ 
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వకేవేం ౦ రోడ్డుమేదె క్రి "మెట్ల యిశేనేం పన్నెండు వొందలై 'పోయాయండే. నే 

కలపతో శ బద్ద కట్టించినా పదిశే హీను వందలై పోతా యనుకోండి. అదిగౌదు నేననే 

దండి. ఆ “రండు వేలనాలుగొందలూ దీనిమీద బెట్టానుగానండీ ' దీనికి బదులు 

అచే'సొమ్ము గుప్చిప్గా ఎవరిచేతుల్లో నైనా పడేస్తే ఉదో్యోగ మే వొచ్చేది 
గదంటండి?ి అన్నాడు క్రిష్ణమూర్తి రి యింకోసారి. 

నాకు (ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు | క్రిష్ణమూర్తి తో చెప్పకుందా తిన్నగా 

'న్యోంక్ కెళ్ళి రామ బహ్మాన్ని కలిళాను. “కిష్టమూలి తరుపున హామి 

న్నాను కదా: అతను నేడో రేపో కిట్టు ఎత్తేసే టట్టున్నాడు. కొంపదీపి నా 

పీకల మీదికి రాదుగదా” అని రహస్యంగా అడిగోను. ల 

_ రామ్మబహ్మం లెడ్జెల్ తెప్పించి చూళాడు.. 

దుకాణం తెరిచిన pan నెలల వరకు అకౌంట్ లో జమ అసలు లేదు. 

సడకూడా pr) . 

అయితో నెలనుంచి, నెల కెంత కట్టాలో అంతకి ఒకటిన్నర రెట్ల చొప్పున 
జము పడీంది. అలా నాలుగు నెలలు పంటే మళ్ళీ గై గెర్ హాజరు. ఆలా మూడు 

నెలలు, మళ్ళా పదో నెలలో నాలుగు వాయిదాల మొ త్తం చెల్లు, 

ఈ లెక్కని అతనేమి దివాలా తియ్యడు మేస్టారూ, pire aa గాడికి 
స్వంత. యిల్లు వుంది. మరెం భయంలేదు; మీరు స వెళ్ళిసొరడ్డి. ప 

ఆన్నాడు రామబ్రహ్మం, . 

అంతే సక ౫ రిని మరిచి పోయాను. ' న అ జ 
ఇప్పుడు... 

ఈ నగరాని కంతటికీ నాడీకేంద్రం లాంటి ఈ సెవెరటీ EE ఎం. థియే 
టర్ జంక్షన్ లో సరిగ్గా థియేటర్ కెదురుగా (కిష్ణమూ ర్తి కిశ్ళీకొట్టు! 

ల ేకహాండు అయినాక వెంటనే డ్రిష్ణమా ర్త ర్తి కిళ్ళీకొట్లు మీదనుంచి మేన 

తనే ఆ అధిష్టంచాడు ఆ సింహాసనం, Fe a 
అప్పటికే నాకు చేతికందిపోయిన జర్దాకిశ్సీల విశేషం pr an 

“నాచేతో ర రండు కిశ్లీలు కట్టి ఇసాను గురూగారూ అని ముచ్చట పడ్డాడు, 

పళ్ళెంలో త తడిగుడ్డ కింద వుంచిన బెంగాలీ త మలపాకుల్ని ఓసారి నిర్ల 

తరంగా తిరగేసి వదిళేసి దిగువన బుట్టలో ంచి మ్మర్రి ఆకులంశేసి పరిమాణం 
దళస రీవున్నవి లాగాడు! వాటిని చక్కగా (శద్ధగా కమాను, 

tay: (ల! 
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సున్నం రాస్తూ 

“కిరి (కాచు) పూస్తూ. 

" నీమాం తగిలిస్తూ 

జర్దా వేస్తూ 

సచ్చివక్కా 

| ఉప్పుచెక్కా 

యౌలక్కాాయి 

పిస్సర మెంటూ తగిలిస్తూ ; చెప్పాడు విశేషాలు,__- 

ఆ కిల్డ్ దుకాణం విలువ యెంత లేదన్నా నలబై సలుంటుందిట ఇవాళ, 

సెంటర్లో పెట్టినందుకు “పగిడీ' లాంటి ముడుపు పదివేల రూపాయలు, ' 

కొబ్లోవున్న నిలువెత్తు (ఫిజిడేర్ ఏడు'వెలు. 

అ, ఇంక అక్కడి సరుకో? 

'అది కఫీ కొ స్టైనా అం పే 

అపునంపే అవును, 

" 'కాదంనే కాదు కూడాను. 

".. సబ్బులు, దువ్వెనలు, హేరాయిల్సు, షాంపూలు, 

టూత్ పేస్టులు, (బప్షులు, నాలికబద్దలు. 

భ్రేడులూ, రెజర్లు, లోషన్లు, ఆ (బస్సులు, 

పేకదస్తాలు, 'జేబురుమాళ్ళు,బట్టలారసుకునే హాంగర్లు, క్షిప్పులు, రబ్బరు 

బ్యాండు, ' జెడ పిన్నులు, రిబ్బన్లు. ' 

కాఫీపొడి, టీ పొడి పొట్లాలూ, టోర్స్న్విటా డబ్బాలూ ఫిల్సు. బూస్లు 

లాంటి ఇతర పొడులు పాలపొడి డబ్బాలు. 

సిగ రెట్లు విదెశీ స్వదేశ అనే విచక్షణ లేకుండా కొన్ని డజన్ల రకాలు. 

చుట్టలూ, పా పొగాకు 

సూదులు, దారాలు, స జిప్పులు,. క 

దోమల్ని తరిమేసే కొత్తరకం సర్పాకృతి అగరొ త్తి చుట్టలు, " 

'సోడాలూ, అరటిపళ్ళూ ( (డింకులు. 

_ఈపక్కంగా వెళ్ళాడుతూ సీమటపాకాయగుత్తుల్లా రకరకాల రంగురంగుల 

నివిధ .భాషల వార్హాపతికలూ,. వారప(తికలూ, మాసప(తికలూ, ఇ 
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ఆ కరా నెత్తిమీద కూర్చునిమరిన్నిరకాలప్పు స్త నకౌాల దొంత ర్లు 

నోట్ పు స్పకాలూ, పెస్పిహ్ళాం బాల్ పాయింట్ పెన్నులూ వాటి రీఫిల్సు, 

టార్చి లై బొలకీ, "శేడియోలకీ, వాడే బ్యాటరీలు. 

అగరొత్తులూ, ఫేస్ పౌడర్లు, సెంట్లూ, 

ఎదురుగా సినీమా హాలు ఉండడం చేత తప్పనిసరిగా అవసరంవొచ్చే 

శల నెప్పిమాశత్రలు. 

అక్కడ లేని వస్తువు సూపర్ జజార్జొ కూడా వుండదన్నాడు, 

“పోన్లే, నే ననుకున్న దానికంటే యెష్కవగానే. బాగుపడ్డావు.. అదే సం 

తోషం నాకు” ఆన్నామ, 

ఆతను నా కోసం (ప్రత్యేక శ్రద్ధతో కట్టిన కిళ్ళీలిస్తూ “ఆమజ్జ: తమ 

ఆఫీస్ కొచ్చే నండి, ఇక్క_ణ్నుంచి (టాన్స్ఫరై 'సోయారన్నారండి. హై. అన్నాడు 

కు. 
మళ్ళా జేబులోంచి డబ్బులుతీసి ఇవ్వబోయాను, 

“*మ్సచారే. ఉంచండుంచండి”ొ అని నన్ను కసిరినంత పనిచేశాడు. 

రే కామేశా ఇందాక అయ్యగారిదగ్గర డబ్బులుచ్చుకున్నావా?” ' అని, మేనల్లుల్లీ 

కపిరాడు. 

అపరే నూమయా 53 ౦(డూ పాయలి చ్చా రు 

ఆ రెండు. రూపాయలు కూడా. ఇచ్చేశాడు "కిష్ణమూ ర్తి రి. 

కర్రాసి ఇన్ని వందలవస్తువులు పెట్టావు చూసుకో డ ౦. కాసుకోతం - కష్ట 

మోక దు ఆవా ఎను. 

“త్రప్పదండి, ఇందులో పోటీ అల్లాంటిద డి" అన్నాడు: ' క్రిష్తన్యూర్తి, 

అవృన్తూవ్ఞో 4, నుమారు ఎనిమిది వందల + గ ల్సి కొ ట్లుంటాయకి డివ్వాళ్ల ఆందులో 

ఐదు వందల్లొకా ఇదే పద్ధతండి. శ పద్దతిలో వున్న కొ హేపీ కూడా మన 

తెలుగోళ్ళవి కావండి. ఈ మలయాళ కొట్ల పద్దతి' చూసి, నేర్చుకోకపోజేంయాపా 
బలా గు9డిపోద్దం డక ఇరకౌ ఆశి We ు ఓ కిశీకొ టను కోని టీ 

కొట్లు కూడ్రా సె'టేసి దాంటో బన్నులు ెట్తుణు బోస్కట్లు” శేకుళు ' పకోడీలు 

జ్రసున్నాతండిఐకాఫీలుు: టీలు -టోర ఫ్లఏటోల్తో; "సయి తో 

తంగా. ఆశ ఎండి; పుతయం ఇచున్నర్లకి "క్రొ ట్టచెప్పుఃా రతడి' ర్మాతిక పదిన షుర్, . 
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దాహ్నాక పోలీసోడు అల్లంతదూరాన్ని కనబడేవరకు అలా కూర్చుని అమ్ము. 

తానే వుంటారండి. కూర్చోటానికి ఇసుగ్రై తే నుంచుటారంతేగానీ, కొట్టుదగి 
జెటికలండి, ఇంకా అది పట్టుబడక నను మా 'మేనల్లుజ్లీ' రొప్పించానండి .ఈ డికి 

పద్దేనిమిదేళ్ళు లేవండి, కాని నెలకి వంద యాబె జీతమిచ్చి తిండెడత 
m9 . ముం. " 

రకరకాల వాళ్ళతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడడంకోసం కాటోలు,. .కిష్టు 
మూర్తి భాసకూడా మార్చెసుకున్నాడు. లోగడ ఈ రకం యాసలేన'క్లే నాకు. 
జొపకం, 

“మీ తమ్ముడుండాలి కదా” అన్నాను.. 

“ఆడు ఇంటి దగ్గర పెట్టిన దుకాణం చూస్తున్నాడండి: ఒక ఆటో 'కొను' 
క్కుని.. వెనక్కాల 'కేరియర్ . పెట్టామండి. ఉదయాన్నే ఐస్ఫ్యాక్టరీకెళ్ళి ఐస్ 
తెచ్చినల్నబె.కొల్లలో యేపేత్తాడండ్మిమాతో: పాటున్ను.అలా మూడుసార్లు.తిరుగు 
తాడ ౦డీ.” 

“మరి అతనలా తిరుగుతున్న ప్వుడు..ఆ' దుకాణం ఎసరు .చూ 
మా చెల్లెలుంది ._ కదండి; కాసేపు కొట్లుమీద కా సేపు... 

కూర్చు ౦టాదండి.” 
“కుట్టు మిషనా?” 

“కుట్టుమిషన్ మాయావిడదండి. మా చెల్లెమ్మ కైపు హయ్యర్ పేస 
యింది కదండి. మా యిల్లేమో జిల్లాకోరు ఎదట గదండి? అరంటుగా అెప్ప న మ్ ౧ దబ జ. రాం, 
గావల్సిన కొగితాలు అలా. వొచ్చిపడా వుంటాయండి.” 

ఇలా అన్నీ చెబుతూనే కొట్టు మూసేశాడు" (కిష్ణమూ రి మేనలుడి' 
సం. . హి ౧ 

సహాయంతో. తాళశాలన్నీః. స్యయంగా లాగి చూసుకుని' 

పదండి” అన్నాడు. “అన్నట్లు ఇప్పు డెక్క_డరడి', మనిల్లండీ?”- 
“అబ్బొ;..సత్మ్మధార కొండ వొడునయ్య." 

oe 

క. 2 టి.. స్టలంకొని కట్టించారాండి?"” 

“లేదయ్యా బాబూ క్వార్టర్సు* 
“ఆయి బాబోయి ఇ౦తరా తప్పుడు ఎలాగా లార౦డి? ఉండండి నేను (డౌవ్ 

చేస్తాను.” అని కిళ్లీకొట్లు పక్క. సందులోంచి ఒక స్కూటర్ తెచ్చాడు .“ఒరే 



శ! నువ్వింటిశకెళ్ళిపో. నేనొక అరగంటలోల్లగు రువుగార్ని దిగ జెట్టొ కా మే? 

సయ. 
“స్కూటర్ కూడ్యాకొన్నావన్నమాట =" 

“  శతమ దయవల్ల అన్నీ కొన్నానండి. మంచివి రెండు ఇళ్ళస్థలాలు కూడా 

సంపాదించేనండి, ఈ యేడాది అవి రెండు అమ్మేసి కార్పొరేషన్. వాళ్ళ 
షాపింగ్ wl jE ఒకదాంట్లో డిపార్ట్ మెంటల్ స్టోర్. ని తెరుద్దా మను 

కుంటున్నానంది లా 

మా క్వార్టర్సు దగ్గిర నన్ను దింే పస్తూ అడిగాడు “ఇంకా తమకెంత 

A యా సా ర” 

ఏంతో యెక్కడుంది నాయనా? మామూలుగా అయితే ఇంకా రెండేళ్ళుం 

గేదే, కాని మొన్న జీ.వో, వొచ్చిందిగా, ఈ నెలాఖర్న రిమైర్ కావల్సిందే 

అంటే ఇంకో అరురోజులున్నట్లు లెక్ట!.... అది సరేగాని. ఈ -రిమై "రిట్" 
అయిపోతే. కొన్నా.గాటు ఏదైనా పని దొరికితే చెయ్యాలనుందయ్యా.... 
అంటున్నాననుకోకు = నాడు. నాచుట్లూ ర్యాతీపగలూతి రిగావు. ఉద్యోగం 
కోసం. నేను ఇప్పించ లెకపోయాను. అదంతా మనసులో - పెట్టుకోక "నాకి. 

ప్పుడు ఎక్కడైనా చిన్న ఉద్యోగం చూపిద్దూ.నీకు పుణ్యుముంటుంది!“ 

“ఎంత మాటన్నారు మాష్టారు. మీరు అన ఉదోోగ౦ యిప్ఫించుం క్షే 

సేనొర్కక జ ఈసురో మంటూ నెలజీతం తెచ్చుకుండేవాణ్లేమరి ఆనాడు నన్ను 

వ్యాపారంలో పెట్టాకి మాత్రం మీరేగదేటి. ఆధారం సూ పించింది?” 

“సరేలే మంచివాడివి కనుక గుర్తుంచుకున్నావు. మరి _ నామా-పేం 
వు” అని విలచీపెను: (కిష్ణమూ ర్థి బుజంమీద చెయ్యేసి. 

“ఇరపయ్యెనిమిదో తేదీ గందడి మాష్టారూ, తమ రీళైర్మెంటు? ఫ 
తారీకుని కవిపిచ్చండి, తమకి ఏదో చేస్తాను. గాడ్ (ప్రామిస్“ అని న. 
కిక్ కొటాడు కిశీ, కొటు | కిషమూ రి. 
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ఆలిండియా రేడియో (విశాఖ) వారి “సూపర్ హిట్” ' 

(పనారం: 6,4.87 తరవాత మళ్లీ మళ్ళీ 

తడిని ని మోపెడు 
TT వ tts అక. వ క 

నా పంధొమ్మిదోయేట చేరాను. ఫొలాలూ. స్తలాలూ క్రాల్రిచ్చే స్వే 

ఉదో్గగంలో అప్పట్లోనూ ఆ తరవాత చాలా వ మన రాష్టంలో 

చాలినన్ని రోడ్లు ఉండ కౌ రొడ్డున్నా బస్సుసౌకర్యాలూ లేకా నా ఉ దో్యోగధర్యం 

చాలా కొాలం san నడిచే నిర్వహించాను. 

నడిచీ నడిచీ కొలిచీ కొలిచి రాష్టంలోని ఇరవై రా! జిల్లాల్లో వద 

కొండు జిల్లాలు తిరిగాను సాగినన్నాళ్య, సాగిన నా నడకకి నుమారుఎనిమి 

దేళ్ళ కిందట మో పెడ్తు ముమ్మరంగా మార్కెట్లోకి దిగినప్పుడు బేకు పడింది 

బేకవడ్డ నడక అక్కడ అగిపోయిందనుకోకండి.నా నడకకి పడ్డ బేకు వేగాన్ని 
ధ్వనిని 'పెంచడానికీ నా స్థానిక pers పరిమాణాన్ని గు ణీకృతం చెయ్య 

డానికీ పడ్లాది గాని ఆ పెయ్యడానిక్కాదు ఎందుకం కే ఆ కవన మ 
నేనొక మోసె డ్ కొన్నాను. 

_ దర్శిదుడు తల కడిగితే వడ గళ్ళవాన అన్నారు, అలాగా నేను మోపెడ్ 
కొన్న మర్నాడు డ్యూటీకొస్తుండగా ఏ ఎ హెచ్చరికా లేకుండా వానపట్టుకుంది. 

ఇంతా అంతా కాదు, అరగంట వ్యవధిలో అరవై మిల్లీ మీటర్లు కురిసి 'కకీమస్ 

ఆగిపోయింది, కాపురం మల్కా పురంతోనూ డ్యూటీ "టాన్లోనూ కావడం వల్ల 

శః అరగంట (సయాణంలోనూ నేనూ నా మో పెడూ చిత్తుగా తడిసి ఓ కిలో 

మీటర్ దూరం బిండి తోసుకోవలిసొచ్చింది, న. ననుకున్న శే నన్ను పలకరిం 

చిన వాళ్ళందరూ మోపెడ్ కొన్నారా; ఎంత్రై౦దిఅని అడగడం; అందరి3 

ఒకే సమాధానం చెప్పడం సంభవించింది "అదే_తడిసిమో సెడు. 

అందరూ ఆ సమాధానాన్ని అలా మింగేసి వూరుకున్నారు, స డాక్టర్ 

(ఫెండు మాతం “పోన్లే, ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు కూడా ఓ బండివాడి వయ్యేవన్న 
మాట అన్నాడు, అతను అంతకు ఐదారెళ్ళ కింద కే ఇంటి వాడూ బం డివాడూ 
అయ్యేడు. అంచేత మరి నేనేం మాటాడలేదు. 

అప్పుడెప్పుడో ఒకాయన మేక పిల్ల నికొనుక్కెడుతూ వుంటే ఇది మేక 
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పిల్ల కాదు కుక్కు పిల్ల ఆని. పద్ధతిగా చెప్పి. కుటచేసి ముగ్గురు . "పెద్దమనుషులు 

అ మేక పిల్లవి ఆదనంవేకప. అలాగ అపహరించే వుర్దేకంతో కాకపోయిన 

నౌ మోపెర్ వీ, దాన్ని కొన్నందుకు నన్నూ అపహాస్యం చేస్తూ జనం &లాగు 

కెయ్వుక ౦ం-ఆదో (వహసనాల మాలిక, ఆ వివరాలు కొద్దిగా "మ నవి చేస్తాను. 

క పాపారావుగారిని, విశాఖపట్నం రచయితలకి ఓ 'అన్లిసైడ్ క్రిటిక్కు 

జకీయ శాస్త్రం నుంచి రతి శాష్ట్రం వరకు అన్నీ చదివి విమర్శించడ మే ఆతని 
కాలక్షేపం, ఓ అరగంట ఆత సి మాటల్ని ఫాలో అయినవాడు ఐదారు జీవిత 

శ్ఞరిను [కొత్త తగా (గవి హంచక తప్పదు. ఆయనొ తసారి నేను మోపెడ్ మ్ డ్ 

వెళుండగా తట స్తపడ్డాదుం ఆస్బ్మతి డౌన్లో' స రుమని వోచ్చేస్తూవుంశే. 

ఎంతదూరం వించి చూపేడోగాని చెయ్యి అడ్డం పెట్టి ఆ 'పేడు, “పటి వాయ్, 

మంచి"జోరు మీదుందె ఎవహోారం!” అన్నాడు. “కా ను, మోటారుంది క దా 

ఇంకా జోరుగా వెళ్లక పోవాలా?” ఆన్నాను.” నన్ను సౌల్టీ దగ్గర దింపె 

పావేటి* అన్నాడు, Papi. ఆన్నాను, వెనకాతల కూచోమని 'సూచనజేసి, 
అతను నావేపూ నా బండి వేపూ పరీక్షగా చూసి “లాబంలేదు గురూ. ఇది మన్ని 

యదు. డీవికి గుండె సెన్నధి, సీ టుసిన్నది:ఇలాటిది కొన్నావేటి గురూ, ఆగి 

నన్నా ల్లాగి నావు గదా, కుంచెం పెద్దది కొన్లేకపోయేవా!“ అనేశాడు. 
మరోమాటు మా బావమరిది కూతురు వరలక్ష్ష్మీ- ఇంటరో యేదో 

చదువు తూవుండేది అస్పట్లో- దొండపర్తి బస్టాప్ దగ్గర “మామయ్యోయ్ 

అని పెద్ద శేశేసి ఆపింది. “ఏంటి మామయ్యా”బొ శి ఫ్ అటూ-యిటూ చూడ 

కుండా వెళిపోతున న్నివ? ఎవరేనా లిఫ్ట్ ఇమ్మని అడుగుతారని భయమేనా 
రంల ఆంది. “ఆలాకా- దే మేనకోడలా, 'ఈవూళ్యో మోటర్ల వాళ్లు రోడ్డు 

దా [టాఫిక్ సిగ్నల్స్ మీదా తప్ప మరెక్కడా ద్శృష్టి పెట్టుగో "ఊడ 

యాబె బె గజాలకో స్పీడు శేకర్ పదేసి గజాలకో గొయ్యినీ.మను మలవేపుచూస్తూ 
లో పడ్డం భాయం, అందుకని! అన్నాను “ఐతే నీ మూషిక 

వాహనం మీద నన్నెక్కనియ్యవా?” అంది “ఎక్కడ దించ మంటావుో 

ఆన్నాను, *జగదంబా సెంటర్లో sal ఆక్కణిణంచీ కాలేజీకి 

ఏలో వెళిపోశానూ “ఆంది, 

ఒకటికి రెండు [పాణాలు కదా అనీ. అందులోనూ ఆడపిల్ల కదా అనీ 
జాగర్తగా వెప్తన్నాను, ఆపిల్లకి ఆస్పీడు నచ్చకపోతే గేరుమారు, 'స్పీడు 
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ట్రా 
కి" అగో జ సాధి ఆ 

పించు అసి, పాటవరనతో కాకపోయినా నూ కె 
వరసకినా ఆ మాట్ర చెప్పో 

జల్ చ్చుగా డాదాగారైన్ న్లై సాప్కి జగదంభా జంత్షన్ క మధ్య త నెవక్కల్ల్సిన బస్సు 
ర్. 

ఇఎపోయిందిట. రై మమ్మల్ని దాటుకుని వె Je se స్లోగా వెళ్లే బండి త 
భ్ తి విసుక్కుంటూ వ్శ్వనా మ స; ఏగర బండి ఆపించి దిగ? శ పోయింది, 

ఆవెళనించి నాకు ఉసమెరిగిం చనువుంళ్షా Se రోజూ మలాాప్పకం 

నించి, ఆఫీసుకి వచ్చేటప్పడు రంహ్యాముని నలజె కిలోమీఎర స్పీడు లో 
౧౫ ‘ 

వచేస్తూ నా, బండికేం అని ధసూ పడ్డం మొచరతేను. మీవోజు అలావసూ స్ట సూ 

డ్రైశాక్ కీ కొంచెం దక్షిణంగా ఒకచోట భూడున్నరహోర్నా పవర్ బండినొక 
దాన్ని దానెళాను saan తెల్లిటియూనిఖి రం ఎసుకున్న ఆఫీసర్ 

త ,* అష అ ఇ” అ టీ న మ ఒకాయన వస్తున్నాడు, ఆ బండకూ్య్కడ తెల రంగవెళారు, వెనకాల ఒక ఆడ 

కూ. అల తెలటి పిల కూచుచుంది. ఉంటేనా శేం”) నేను 
| a2) య 

క్ pr య తత న అ it we ఆబండఆ౫ దాటి నన్నది తే తేల్లిమేఏ దంచు 

అయితే అతనలా ఊరుకోలేయ. ఓకనిమిషం గడి రోగా దుబ్ డుబ్ 

లాడు కంటూ my కుడ్తిపక్కగా వొచ్చేసి “ముసర్, ఓ కణం జూ తావా వీ శ్రో 
ల 

మొట్లాడాలి !” అన్నాడు ఇర్మ్యష ఏలో. నాకు కొద్ది? భయం వెసింది. అతని బండి 
మీధ. “నేవల్ పోలీసు” అని రాళుంది. ఎప్కున స్పీడులో పస్తున్నానని నా మీద 

అమీ _ 

ఏదైనా కేసు పెటమనీ సివిల్ .భోలీనుకి నలహాగానీ ఇచ్చెనాడమో[నా నాయనా 
అనుకున్నాను. కాని అంతలోనే. దైర్యం తెచ్చుకున్నాను. నా బండి ఏకి లరేటరు ya 

ts} 

సరుకే గాసి గేరు బండ కదు బుంత ఏకర్మ్కన్నా నలబై కీలోమిటర్ల స్సీదు 

కన్నా వెళ్ళదు. అదో పెద్ద స్పడు కాట్ు' అంచేత “ఓ, మూర్” అని నా బండిని 

పక్కగా తీసీ ఆపాను. ఎందుకేనా మంచిదని, కిందికి దిగి, నిలబడి, గాండు 
అ, 

కాడా ఇం ఆతను నౌ బఎడిని దాటు కెళ్ళి అక్కడ తనబండి ఆపి; ముందు 
ఆ. ఆమ్మాయిని దిగమని, అరదాత రనుదిగి;" శాంళేని మ రక స 

ధు గ 

“ఎన్నాళ్ళయింది, ఈ బండికొ ని?” 

. “రెండు నెల్లవుతోంది” 
౫ ఇండి హోండిలూ (బెపలూ అవీ పట్టుకుని చూశాడు. ఓసారి సార్ 

బబ చేసాడు. కశ్లెగరేసి “బానే పోతున్నట్టుం దే?” అన్నాడు, 
పరవాలేదు” ఆన్నాను, జాగ ర్త భయం నౌస్ఫ ధోరణిలో. 

అదె నేనూ; అనుకుంటున్నాను.” " అని; అ అమ్మాయిని రమ్మని సంఖ 
చు 

తడిసి మోపెడు. (6) 41 



సంక అన్నాడు. నావేప తిదిగి, 

చేసేడు Aon రాగానే “చూళావా; నే చెప్పలే 
క్ సలహా ఏమిటి?” 

ఇలాటి దొకటి మ ఉద్దేశం. 

| గ | న. య మ ని + శక = | 

నాకు భయం జోయిందిగాని ఏదో వికారం పుట్టింది. “ఓ, తస్వ 

కుండాను, ఇక నేను వెళ్లొచ్చా?” అని బిండి స్టార్ట్ చేసాను. 

క్షంగా వ్యాఖ్యానం చెయ్యమని ఫే శీఏళాన్ని “గురించి Wa లా మౌ 

5కే కని కిగిే ఆయ
న చెప్పేరుట: జీవితం' ఆనేది, మాట వరసకి 

we కమా ort { తుడూ క్ర స్స్ హో ట్ లుక్ "వై ఖై చె చెర? త్ర! ర
్ వ (| దో శె ఆ ర్త రి క్ స

ో 0) 

లౌ మేం న స స్పొచ్చుం | నర్వర్కి ఘీ కిద్దరికీ విభేదాలు కల్పించాలన్న తల
ంపు 

కు. దోసె చేసేవారు మిమ్ముల్నసలు “చూడలేదు? కాని చివరికి ఏమైంది? సీ 

కండి కెయురుగో ఉంచిన 'ఫ్టేటో దోశ కొంచం పెద్దది మ Pe చాయ 

We: | ఎటు. 

wo క్ట ర్త, 

మ్మ కా కోలింది. ఆనీసీ స్తుంది 
షా 

కనకి: లేదనీ ఏడిస్తే వో కన్ను బి సోకుందనీ, ఇంకోడికి ఉందని ఏడిస్తే 

తుంసనీ సురో తత్వవేత్త శెలవిచ్చారట "అయినా (వ్రవంచం 

వ్టీ మీదనే నడుస్తోందని నా ఆనుమానం. నౌ ఉద్యోగం కన్నా 

న్నన సూరా రాస్తు కొచ్చిన _ఉదోస్థగం మంచిదేమో. మా 

పం జే కన్నా (నా వేజ్ (గూప్లోనే ఉన్న) కృష్ణారావు. కిచ్చి 

మే మో, ఇంకా కొళచేర లోతుకి వెడితే మా ఆవిడకన్నా ఆ 
జ్ 

జ iy న్ "పేక్యాం అఎనమైందే మో; భూ 'విల్లలకన్నా 
గోవించరాపు 

శ. 

toes ప్రొ రగా ఉంటారేమో. 

నాకు శెలును. మ్సీర్రో “చాలామంది ఇలా ఈ ఆలోచించరు. ' ఎవరికెలా రాసీ 
ral! 

సలు నినాకు తెలుసు, కాని నాదే పతక MI. శతా ష్య 

i sR ఇ ig my A pi అట్ స oy my సంర వ్ర 
. త్రో స మ 

అను: అసరు. అహిండౌ ౬ యించి! డుమీద "సామో పడు లుకంంటూ 

మోటారు వాహానాలు చేన్నచూసినా నాకు చిరాశే, అనూయే. 
. జో ల్ల" Fo RS ష్ gt థ్ 3 | ట్ల: ట్ a కల జా తో లు ong అ, ) a Or 

బి ml jr € bh సే Ps క / అ నా ల! Er Pe ష్ “భు రూ లు లో ' నాకో క్ర ల్ స స్ప 

ఇండ్రున్నాయి.. పక్క రూం త్రో 

RAR xR Wri mK "స! ముఖీ రక an ముప్వాతిక, . రెండున్నర, 

fF: 

రాణ్, సమ్మగ కథా సంకలనం౦ . 



మూడున్నర హార్స్పవర్లు గల బండ్రున్నాయి. వాళ్ళందర్నీ చూసి అసూయతో, 

చిరాకుతో కుళ్ళిపోయి. చస్తూ వుంటాన్నేను, మా ఆఫీసులో మిగిలిన వాళ్ళలో 

చాలా మందికున్నవి మో పెడే, అయినా అవన్నీ ఇం కే వేవో హై పెనీలవి. తడిసి 

మోసెడ్డు కావు తడవని మోపెడ్డేమోనని నా బండికన్నా ఏదైనా నయమేమో 
ననీ అనిపిస్తుంది అ స్త్వమానంన్ను.. 

ఈ ఏనిమి దేళ్ళలోనూ నౌమో పెడ్ని చిన్నచూపు చూసిన సంఘటన 

లై కేనేమి, దాన్ని కొన్నందుళూ ా_ అనేక మందిలాగా ఎడాదో రెండేళ్లో గడవ 

గానే అమ్మి పారెసి మరో పెద్దబండి కొనకుండా దాన్నే మెయింటేన్ చేస్తూ 

ఏకబండీ (వతుడిగా కొనసాగుతున్న ౦దుకూ.....నన్నో అ సపయోజకుడిగా చూపిన 

సంఘటన లె తేనేమి, చాలా జరిగేయి. మాట వరసకి కొన్ని ఉదాహరి సాను. 

ఓసారి కాలేజీ డౌన్ మీదుగా 6 కలెక్సరాఖసుకి వెహ్హండగా కి కోవలో రెల్లి 

వీధి దగ్గర ఏమైందనుకున్నారు? ఓ ఇద్దరు, రో డ్తుమథ్యని నిర్భయంగా నిలబడి 
ఏదో మాట్లా మాటా అనుకుంటున్నారు. నేను హారన్ మోగించాను. వాళ్ళ 
కదల్లేదు. వాళ్ళ గొడవే వాళ్ళది! వీళ్ళ పని ఇలాక్కాదని బండి _అపేను 
అంటే. ఇంటిన్ ఆపకుండా (బేకుమా[తం చేసే 1 మళ్ళీ హారన్ 

మోగించేను. అబ్బే, వాళ్ళు ఆ ఆంగుళం కూడా జరగర * (ట్రాఫిక్ రూల్సస్నీ 

తస్పని సరిగా అమలు పరుసానని ఆర్. టి. ఓ కళ. రాతమూలకంగా 

హామీయిచ్చి రోడ్డు టాక్సు కట్టిన నాకు, ఏ హోమీలూ ఇవ్వకుండా రోడ్డు టాక్సు 
కూడా కట్టకుండా వున్న వాళ్ళు, ,దారివ్వకుండా నిలబడమా అని నాకు శతు గ్రారోష 
మొబ్బింది. జేబులో చయ్యి పెట్ట రండు పది'పె సల  నాణాలుతీసి ఇద్దరికీ చెరో టీ 

ఇచ్చాను. వాళ్ళు కొంచెం ఆశ్చర్యాపడినా అనంకల్పళంగా 'పుచ్చేసుకున్నారు, 

నేను, బండీ లాగించేసి జోరుగా వెళిపోతూ “గుడ్తోడికీ చవఏిటోడికీ దర్ కర 

అనీ కేశేశాను. 

మరో మాపేమెందనుకున్నారు? డె మండి వార్త కి డి దగ్గిరగా రోడ్డు 
క మళ్ళా) ఓ నలుగురు .నిలబడి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు, ఏందుకు 
_-అన్నే.విషయం మీద కాబోలు, త్మీవమెన చర్చిలో ఉన్నారు. వాళ్ళక్కూ-డా 
తప్పుకోమని. సూచి స్తూ హారన్ కొట్టాను. వాశ్లేం త ప్పుకో లేదుగాని అందులో 

వొకొయన, “ఎందుకు” అన్నట్టు చూశాడు, చుట్టూ చూశాను. ఎంతెంత లేసిపెద్ద 
పెద్ద వాహానాల స మన కెందుకులే. అన్నట్టుగా వాళ్లే త ప్పుకునిక్ట్లీ సోతు 

9 జా 
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క అం SAI ne aT నే (అ లలులు వందే ర్యంటి అటు అన్నాను, ఐన స. 30 0) 

a ఇదే స ఉన్న పోరు గ్రావెపు చూపించాడు: అతను; 

' క కకక క | Ft గ్గు: దోడు 

బండీ (కులు వదిలి ఏకి లశే
టరు దిగించి యా సే మీటిం 
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సఫేలే మతా అంటూ ల లాగించేశాసు! 

ఇంకోమాటు....ఇస సకత్రోట దగ్గిర! సకతోటం సే .. తలను గా, మంచి 

కీ అయినే (ప్రదేశం, జనం బోలెడు డు ఇళ్ళు కట్టుకున్నారు. అయినా ఎవ్వరూ 

ఉండరు. అంతా రో డ్రమీదనే ఉంటారు, ఏడాది ప్రొడుగుతా 'కలిపి కనీసం 

॥ ఒక్క పిక్నిక్. సీజన్లో మౌ త్రం ఇరవై మంది లారీలకింద 

క్రై ఉంటారు అదీ క్ని డెంట్ జరగిన గంట లో అంతా మర్చిపోయి 

కోడ్డుమ్దిక 5 చేడుకొంటారు.. అలాబిచోట నేను” మోపెడ్ మీద వెళ్తూ 

/ ఆజాను 3 బాహుడు 'తీరిగో రోడ్డు ఇట్నించటు దాటుతున్నాడు. నౌ 

న్ టు పుతున్నే యక ర్ం ఎక అళతోని షై గుద్రేయడ 0 "ఖాయం, 

తయినాసరే, ఇశకోయున పిల్ల మేనత్త త్రకొడుకుని చూసి చెదరనట్లు దీమోాగా 

వె్తేదటను. నేను రోడ్డుకి. పక్కగా నా బండి ఆపి (ఇంజీన్ ఆపలేదు, ohh 

కన్ని మ పిల్చాను, “అప్పారావు ఇట్రా ఓసారి!” అని... ౪ 
1 Mt os 

త a PS ఏ వచే నేడు. “వాపీ రు అప్పా రావు కా దో Tate త 

“వంహాచలమూ?ా అన్నాను . | / 
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. 9 నరవ “మం పరస గుస్నాహోయ. సఅన్నామే. 
అతను కాలర్ పైకెత్తుకుని మీసం సవిరించుకుని “అయి.” అన్నాడు, 

దుగో ఈ రోడ్డుమీద నువ్విప్పుడు " నడచినట్టు నడిసే ఏ 
wT. య్యో క్ర ఇరిగి పోద్ది: నువ్వు 'ఆస్పటలుక్షీ' ఆడు జేలుకీ 

తెల్ఫా? 'అవి బోధించి ౮ మధ్యాపకారం బండి లాగిరొచేశాను, 
ఇలోగే hat రూల్సు గురించీ రోడ్డుమధ్యని పాదచారులు నిలబడుట లేక న్ సడచుట యందలి | పమౌదములు అనే విషయం గురించీ ఇంకా" ఈ 

నూక సీరుళకిల ల తొం వేకొమ్మిదొవేల తొమ్మిదివ రదల మందికీ పెగా. చెప్పాలి. 

భరాగో సమ్మగ కథా సంక్షలన్గం 



ఏందుకంటే 4 ఈ. వూరి జనాభా ఎనిమిది రతలుట, అయినా నేను నిరుత్సాహ వడ 

న్న ( వగ. ప్త స్త 

తత ఆఫీసు నుంచి కొంచెం త్వరగా ఇంటికొచ్చే శే ఎను, 

మళ్ళా బయటికి వెళ్ళవలసిస దర! కదా అని మోపెడ్ ఇంట్లోకి తెచ్చీ 

కుండా రోడ్డు వారని ఉంచీే సేను. కిటికీ పక్కని కరూచుని కాఫీ జయ క్రీ 
కన్ను అటుంచేను, ఇంతలో ఎవరో ఓ కకక నా మోపెడ్ని అదె పనిగా 

గమనిస్తూ అందుకోసం. దాసి చుట్టూ _వదక్షీణాలు డో తెలిసిపోయింది. 

ఏదైనా! కుక్క అలా తిరిగిందం మే దాని అర్ధం వేరు కనక “వెంటనే లేచి వెళ్ళి 
శరిమేసే పని, అయితే మని పే కదా అని నీర్ల ర్రక్ష్యుం చేసినందుకు అతా! చేశా 

'సేమకున్నారూ? - . 

అబ్బే! అతను నామోసెడ్ దొంగళనం చెయ్యలేదు. దానికెంత గుండె 
కావాలి! అసలు ఎవరైనా ఆ మోపెడ్ని ఉన్నదున్నట్టుగా స్టార్ట్ చెయ్యగలిగితే 
సన్మానం చేసో చప్పట్లు కొట్టో దాన్ని అతనిపేర రిజిస్టర్ “చేయించేసే 
యొచ్చని నా సహా.భ్యాయులు. కొందరు అంటారు. జ 

అయితే అతనేం చేసేడు” మా పక్కంవాటా వాళ్ళ తలుపుకొట్టి ఈ 

మోపెడ్ ఎవరిదండీ అని అడిగేడు, వాళ్ళు నాపేరు చెప్పి, మా. వాథా చూపిం 
వేరు. (అంతా కిటికీలోంచి కన బడుతూనే ఉంది.) అతను మౌ తలుపు తోసు 

వున్ది లోపలికోచ్చేసి నమస్కారం చెప్పి కుర్చీ ఈడ్చుకుని కూచున్నాడు. నేను 
ఫలానా కం సీ మోపెడ్డ సేల్స్ pe చె ప్పేడు. నాకు అర్ధ మై 

పోయింది. నా మో పడ్. ఆ కంపెనీదేగా, ఫ్ సర్వీసింగు, చెడిపోయిన పార్టు 
లకీ బదులు కొ త్తవి చవగ్గా సరఫరా చెయ్యడం ree కార్య క్రమాలేవో 

తన్నాయిగావును, అనుకున్నాను. 

“అతను చెప్పంది వింపే నాకే కాదు, మీక్కూడా కోపం వసుంది. 

నా మోపెడ్ ఎనిమి దేళ్లనాటి మోడల్లోదిట. దరిమిలును ఆ కంపెనీవారు 
ఇంకౌ కొంత కృషిచేసి ప డ్ నాణ్యతను పెంచుకుంటూ పోయి. కొ త్త 

రకాలు విడుదల చేస్తున్న కారణంగా నా 1979 మోడల్ మోపెడ్ ఇంకా 
రోడుమీద తిరగడం కంపెనీకి అంతమంచిది కాదుణ. అందుకని దీన్ని ఏదొ 
ధర కంపేసీశే ఇ చ్చెయ్యాలన్నాడు. 
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కొంచెం బాధ పడా, చపరికి సోనీ సరేలే అన్నాను. ఎంతధర 

చెప్పొచ్చు.--అని కాయిత ౦ an త్సి అక్కేళాను. మొదట కొన్నది. మూడు 

చేల ఒసిమీదీవందలకే ఏడంతో రెండు బైర్లు టూ్యూబులూ పోయాయి. అప్పట్లొ 

మూడుష ందలు. ₹డోయేడు నడుస్తుండగా. ఓమా రూ, నాలుగెళ్ల తరువాత ల్లీ 

మారూ ఇంజన్ రజోర్ చేయించేను. మూడుపందలు ఆరో యేడు నడుస్తూ 

ty కొత్త ఇ౬జీన్ 'వేయించేను. ఆరువందలు. మధ్యలో ముర రెండు 

పారి పెరు టూూబులు మార్చాను, ఆరువందలు. మొన్న డిశ ౦బర్లో కౌర్చు 
ఫ్ర బ్రాం “ 

రేటరు +5 తిది ఇచ్చేను. మూడువందలు, ఇంకా సె లెన్నర్ డీ కౌర్బనెజ్ 
MiP 

కుడ. |చెకు మాలు మార్చొడం, బెల్టులు మార్చడం లాంటి చిల్ల రమల్లర 

కీ ఐదువందలు పెట్టాను. అంశాకలిపి ఆరువేల నాలుగు వందలే ౦ది, 

పసిమి దేళ్ళూ పెట్రోలు సోయించేను కదా. దానికో నాలుగుపెలేనా 

wan అంచేత పది పలిచ్చి పట్టు కుపో లే అదె పది వేలన్నాను. మీరు 

ద కదూ, అరలో నల ™ అదంతా ఎందుకు గాన్, ఇచ్చే ధర 

[ట్ ల nl ల 

చెప్పెమన్నాడు. 

“ఇచ్చేధర కాకపోతే మరేమిటి! ఇప్పుడు మీరిది పట్టుకు పోతే నేనుకొ శ్ర 

బండీ కొముకో్కవాలి కదా. ఈ మాటు మోపెడ్ pli క సీసం రెండు 

గేరైనా ఉండదిగా చూసి కొనుక్కుంటాను,” అన్నాను. 

“అలా అయినా es చేలకి మించి అదో అన్నాడతను, 

“అవునయ్యా, ఎనిమిది వేలకి మించిలేదు. కాని ఇప్పుడేదో కొ త్తరూల్ 

వచ్చింది కదా. పన్నెండేళకి ఒకేసారి రోడుటాక్ కట్లాలని, దాని మాశేమిటి 
£? (6 {> శు 

నుర అన్నాను. 

అ 

ఖా 

ఆతను కోపంగా మొహం పెట్టి “అసలు మాకం కా ౩. మోపెడ్ని మీరు 

సరిగా మెయిన్ మున్ చెయ్యకుండా డొక్కులాగా కయారుచేసి. ఏ కీలుకా కీల: 

ఏిరికొట్టి రౌడుమీద ఢమ ఢమ ఢమ ఢమ అని చప్పుడు చెసి. అందరి 
ఖు ర్ట ల నొ, అర అ" దయ అకర్త్షస్తూ మ మా కంపెనీకి ఆ పదిష్ట తెస్తున్నారు. - rN మీ మీద 

so సష్టం ద్రావొ వా వేస్తాం” అని లేచి వెళ్ళిపోయాడు. 
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టల 

ఉవెవోంప్రు? క =. సు వావ” అని నూట ఇందు ఒక టో సారి 
ధాతా 

కూడా అతి తియ్యగా అడిగింది క్లూ సన స్, అవెంచుకో వెగటుగా విసి 

పించింది సుచ్చారానుకి, ఇంటిదగ్గర నించి ప పచ్చిన ఉర శపసీమని నేలకేసి 

త ఏను నోముస్ కొదులే నారు తేలును నన్నట్లుగా తనూ యల 

ఒళ్ళంతా కదుపుతూ ewe Re een నప్పుతుంది, a త శరత 

నాగానే ఉంటుంది, కమా మేనోస్ .... దులయాళది.... “ఆడదీ 
గాలార శతు 'కెలిసెన వాణగీ?” .... కటినటు కటుతట 

ర్న ర ర్తి 
ప్ 

ర్త 

కుండా, పెటినటు బొటు ' పెట:వండా, చముటదటినటు చాటు “ఎడి చుటపులడె 
క్ ౧ ౧) గ త్రి ర లై క 

ఓ ని ఇ అల్లన చ? ఆఅ అస దీ గి వన్ గ a Wor హ్ న శ ఇ": సం R ey 
ఆఖరికి అలరెనాౌ సంర చల? పద్ద తిల రంతా యాతు చెయ్యంండా ధా 

ఇట. 

తిరిగసూడంటు౦ది. 
weed) 

డోంటూ్యూ మేరి మీ = వెడోంటూు _ de) ఉమ నాపోయ్, 
SIDE వ క్ష ఫు ప 

కమంగా ఈము “నన్నె పెళ్ళాడవోయు, నరసింహో;ిఆని సొాడి 

నట్టు te వారి రా ఠా తా, మొదట్లో “ED నా “కొం 

లున్న నభ. స అదన్న: ట్యొంటి నై se మీరి నః సృృడీ” ఆ అనే అడిగేది. 
నతు త 

ఇరవెతొమ్మి సజ. టపడ్ర _పతిమొగాడ్ని"నువ్యంకా “పెళ్ళాడపేమో 
ta ¢ క్ శ్చ 

అని నిలదీసి అడిగెపే అంత రతోలేసి. ఆడ న నాళ కలకతా లో తాముకారనోత 

తోను కావసినంశసుంది కనబడతారు 

అయితే ఆ (పశ్న అందమైన ఖూమికతో ముసావె వస్తుంది, 
అలాల. ర అలాల 
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॥ ఖో ల గీ J నన ew క్త pan 

ఇంక చేమండదు, ఉగాది పచ్చడిల్ ఉన్నట్టు తగుమ్మాతం సగరు 

ము మోస A వదం రు 99 i 

తీపీటాడా ఉంటాయి. అందులోనించి తగిన పంసోక్తి పుడుతుంది. అయో 

నక కోకుండొ' పెళ్ళకాకుండా ఉ౦డి పోయానే, దుఖం, 

"ఎగా మరిచిబోవడానికి అందులో చిన్న చిన్న హోమియోపతి 

లురహాయి. కాని ఈ  మలయాళది ఒ బెకర్ 

టె © 

కమా మనోన్ ముద్దుగా మాట్లాడినాకూడా సుబ్బారావుకి ఎబ్బెట్టుగా విని 

పిఘుంది, "| 
as 

“సు జామొ అంటుంది. “సుణ్చారావూ?ో అనకు "దాడు. ప వావ్ 1 
జీ అంటుంది. అతను నొ రుమూసుకునినమస్కాారం పెపేస్తాక . తనని కమలా 

Wn wt ట్ల క ఇ Ce న్వ్ జి ణా $$ Cy 1 శ శ క | ననూ శ వ sa సః ఆఅనకంటుంది, “కన్లూ” అననులటులసె, 

అమే మాటాడి తే “కొవా” అన:వుం౦ంటుంది కూడానూ. 
ఇన్. 

ఉనని కం ఆ కిన లలి న్డ్ +. NU క Ew ఉం టల జ సవ e జ్ రౌమి, కమ్హా, ఎమిటా ముద్దు చేరు పెటి పిలప 
న్ టం అ న. ఇ” జ కళ జుం అట్లీ న్ > శ డాలు!” అన్నాడతి నోసారి. “ముసృమయేళ్ళు నెత్తి మీదికి వచ్చి ఐదడుగుల 

| అలి అ 

Sr దంగ a య + 
( క 

ల ్యదంగుళాలు పొడుగూ, పద్దెనిమిదించీల. వెడల్పూ కరిగి నెలకి ఎనిమిది 
వంగ శి వ = : ద్య సో 3 గ్ గె 5 # ఎలు ఆతం తెస్తున్న నిన్ను వో ఇ) చిన్నపిల్లడనుకుందికి నెనె మనా పూతన 

సెమి కున్నా పటయ్యా.” అంది 
ఉక ,ధ్రి అ సళ - 5 | _ | ww Th 5 యే బటు త్ర స్ స న్ ట్ర్ * కౌఖయి పెట్టుకుందాం, అన్నాడు సుద్చారావు, 

హా. = | రీ శ్ 
స | కౌఫియ్యొ పెట్టూకుందాంొ అని వెక్కిరించి. మళ్ళి ఒళ్ళంతా కదుపు 

లట చుపుగుసుమని' నవ్వుకుంది కమా, 
er) 

tt 
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wa 

స 
ట్ 

Gr బ్రో లి ఖో మ్ 4 

సగం ఎత్తి తాగడానికీ, కప్పు కడిగి అక్కడ 'పెిటడానికీ కూడా బదకమే, క రు టె 
కొని ఇచ్చెడు తను ఓసారి. “అబ్బా, నాకివి ముడు చుకోడా నికి బదరం౦' 

| క్ు 
అ 

శ్ లో పెట్ట జాదూ.” అసి జఒయ్యార౦ కురిసింది. అందులో శృంగారం కన 

బడొలంపే చా కౌండె సేస్లస్ అవసరం అనిపించింది. ప్రై 

న్యూస్ పేపరు చదువుతూ, కాఫీ తాగుతూ ఉన్న కమలా మేనోన్ 
ఆట నం అ శాప్ ఫ్రై న అల లో 5 బి 
హవా తుగా రెండూ ఆపన ఎచి కూచుంది. ఒక ఎడ్వర జు మెంటుమీద వెలు సత. 

Rm పెట్ట “ఎనికి నేను ఎపయ్ చేసాను" ఈ నో ప నిక్ ఇను ఎప్టయు చనసాను అన్నది గబగబా పస్నూ ట్ బుకూ 

రాససుకుంది, మరోసారి రాసింది. కపరుటో 
చి మున 9 అప ప y ఉన్న. త్రైపారువేసి చూసుకొని పేపరులో రెండుసార్లు టిక్ కొట్టింది. 

6 rs మన ని ఆ ౦గము౦డ! దీని కింకా అశ తీర్లదు, బేకర్ ఆండ్ బేకర్ మందుల 

భద్దా గో సమ్మగ కథా సంకలనం 



కంపెనీలో వనీపాటూ లేకుండా బొ 

తిరిగినందుకు నెలకి అయిదువందలు 

వెనిటీబేగ్ ఆడించుకుని ఇటూ అటు 

ట్టుకుపోతున్నాది. ఇ౦కా మంచి ఉదో 

గం, ఇంకా ఎక్కువ బీత౦- సంపాదించేద్దామని కాబోలు దీని ఎత్త”అని విసుగ్గా 
అసూయగా అనువన్నాడు సుబ్బారావు, 

“సో'__గుడ్ నై ట్, సుబావ్[” అని లేచింది కమలా మేనోన్, 
“వెళ్ళు. తల్లీ, వేగిరం వెళ్ళ” అని మనస్సులో అనుకొని, “నీకు వె 

దామని బుద్గిపుట్టంది. ఇంక నే నాగమం“ే మా(తం ఆగుతావా? అదేదో 

ఉదోగానికూ-డా ఎప్టయ్ చేస్తున్నావు. అదొస్తే మా కంపెనీ కే గుడ్ బైకొ సని 
వెళ్ళి పోతావ” అన్నాడు సుబ్బారావు. 

లెచి నిలబడుతూ గుమగుషుమని నవ్వుకుంది కమలా మొనోన్, ఒళ్ళంతా 

కదువుతూ 'అలా నవ్వుళూఉం టే కొంచెం చిరాగ్గానే ఉంటుందిగాని అప్సు 

es క్ట 

డస్సడు ఆ నప్వులో కమలా మేనోన్ని చూడాలనే ఉంటుంది సుబ్బారావుకి. 

NE ఎడ్వర్గయిజ్ మెంటు నువోసారి చూడు, అది నౌ ఒక్కదానికే 

కౌదు! అని చిలిపిగా నవ్వుకుంటూ గదీ దాటి వెళ్ళిపోయింది. 

యథాలాపంగా ఆ ఎడ్యర్గయిజ్ మెంటు తీసి చూసేడు సుబ్బారావు, ఇది 

ఏ కంపెనీదయి ఉంటుందో గెస్ చేషమని, దొరకకుండా వేద్దామనుకుంటారు 
గాని కొంచెం గట్టిగా ఆలోచిస్తే ఏ కంపెనీ వాళ్ళదో తెలిసిపోతుంది. చూ స్తే 
సర 

లెంపకాయ కొట్రనట్రయింది హఠాత్తుగా, 

అది ఒక “వధువు కావలెను” (పకటన! 

“చక్కని రూపమూ మంచి అలవాట్లూ, హుందా అయిన ఉద్యోగమూ 

గల ఒక ఇర వెయెనిమి దెళ్ళ మలయాళీ త! నకు కలకతాలో కా కాపరం ఉండ 

డౌనీకి ఇష్టపడే. సౌందర్యవతి అయిన మలయాళీ కన్యకావలెను, వధుపునకు 

ఇంగ్లీషు బాగా తెలియాలి. వయస్సు ఇరవై రెండునుండి ముస్సయివరకూ ఉండ 

వచ్చు. తరగా ఫోదోతోసహాో దరఖాస్తు పెట్టండి. 

మళీ మళ్లీ చది వెడు సుబ్బారావు. 

కమలా మేనోన్ గడుసుది, తనకి కావలసిన పని మంచిగా జరక్క. 

పోతే మాయోపాయంతోనైనా చేసేసుకుంటు౦ది. దాంబ్లో తనకెప్పుడూ 
సందేహంలేదు. కాని ఇది ఇన్నాళ్ళూ నామీద కన్నే సిందని (భమపడ్లానె, 

వై డోంటూ్యూ మేరీ మి? 53 



was ము అసి రనబదేసరికీ రము యేనా నిలబ
డ కుండా 

కీపరులో మలయాళీ యుపరః 

3 ఎ ర్ న ఘూ తిలో పడ్డా లే 
ఎగింపోయిండే! అన్ని చె కర్తించేననుకొని 3 రంగా గో ; 

rn gO వృ, ఓపక నోటితో*వై డోంట్యు. మేరీ_మి.. 
ఆని అతిది దంచు నుడారా ముం ఆ 

లి ఆనని అడుగుతూనె దాని కళ్ళూ, మనస్ఫూ మలయాళీ 

/ , జా కుత 
అధ త్ర రుస 

యుపకండి కోసం వెతుకుతున్నాయన్న మాట; ఎంత గడుసు దెంత బిరుసు 

చ్! వ భక చు భాం కంతకీ కొగణం౦ సొ ముభావ మే. నొ తరపును౦చి 
అం ఫెలో 

వానికి కలుగుతున్న ఆశాభంగ మే, నే నెప్పటికప్పుడు దానికి (పనాదిస్తున్న 

నికుతాహా మే” అనుకున్నాడు సశన్నుల్ దై దె న్యం, పశ్చాతాపం నింపుకొని. 

అవును, నూటయిరవై య్యొక్కసార్లు వై డోంటూ్యూ మేరీ మీ__అని 

డిగితే కనీసం ఒక్కసారై స కనీసం నన్ను. ఆతోచించుకొ నీ వే 

శ ౧ మీరు వేదా; మేం వేరూ అనే అన్నాడు. “ఇది కాస్మా ౨, నా అన్నా 
మల చిం ( 

హంటన్ సీల్. వనం మసలే యు గంలో ఉన్నాం. ఇంటర్నేషనల్ రిలెషన్స్ 

బలపడుతూ ఉం టే ఏమిట్ ఈ ఇరుకుసందుల్లాంటి ఆలోచన్లు”” అని డబాయిం 

చింది, తను ఎప్పుడూ దానికి ఆశ పుట్టించలేదు. అందుకే అది ఉండి ఉండి 

దానికి కావలసిసవాణ్నీ వెతుక్కుందికి పోయింది. రేపీపాటికి వాడెవడో కను 

కొ_ని వాడికి వల పన్ని స్వంతం చేసుకుంటుంది. దాంట్లో సందేహంలేదు. 
చేసుకుంటే చేసుకోనీ, పీడ పదిలిపోయింది అని అనుకోడానికి చాలా 

సేపు పట్టింది సుబ్బారావుకి, ఒక క్షణం ఇలా అనుకుంకే మరుక్షణంలో 

ఏమిచో దాన్ని చెయిజారి పోసీవ్య్వడం ఫొరపాసేనేమో అని అనిపించేస్తూంది. 

మీ లేదుగాని ఏదో ఆకర రణ ఉంది. 

బమైనాసర, ఇన్ని ఇంట శ్నేషనల్ కబుర్లూ చెప్పి చివరికి అది మలయాళీ 

వాడన్న వెతుక్కు టూ వెళ్ళిపో యింది! దాంట్లో తను నేర్చుకోవసిన పాఠం 

ర 5 

రో 

i 

Ry. me 
wate చద్రా? 

గ Men 

yr 

వ అమ్! 
wer ఉల శ్ల యు ఖే 

ఎుచొఇరాపు కాయితం, కలం తీశాడు, ఆం|ధ(ప దేశంలో బాగా (పచారం 

కలిగి కలకతాకూడా వచ్చే ఇంగ్లీషు దినప్మతికలు మూడింటికి పకటనలు 

న | ద్ భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



"ఏమంటున్నాడు మీ (ఫెండు?” అని వేళాకోళం 
మలా మేనోన్ ని, 

చేసేడు సుబ్బారావు 

“ఖం డెవడు.” అని పిల్చింది కమలా మెనోన్ _పుతిధ్యని ఇచ్చినంత 

వేగంగా. 

అదె, ఆ ఎడ్య్బరయిజి వె ౦ట్ (పియుడు 

“ పియడూ లేడు, మొగుడూ లేడు” 
“ఎవడూ లేకపోతే ఇన్నాళ్లూ నా రూమ్కి 

కుంటున్నావు!....ఎటు పోతున్నావు!” 

రాకుండా ఎలా ఊరు 

“ఓ'” అని మళ్ళీ ఒళ్ళంతా కదుపుతూ నవ్వింది కమలా మేనోన్ 
“జెలసీ! దె నేమీజ్ మేన్ !....వాపెఫాల్ మైడియర్ కంటీమేన్!” అని 
ురింత సేపు సుచ్చారావుని లక్ష్య పెట్టకుండా న ప్వుకుంది 

“ఇంట టరూ్వూకై నా ఏ మ్మన్నాడా rye os థో గట్టా చసేడు 

రావు వెటకారం తెలియకుండా నే. 

“ఆ ఇడియట్ వాడు రమ్మనడం, నేను వెళ్ళడం!వాడెవడో రకల 
వాదోయి. మిస్టర్ సుుచాఏ 'టివేం్యడమ్ జిల్లాతో అంత దె 

లేదని end: కామెంట్ చేసేడు!” 
క 

దెౌర్భా గ్యుడు పుట్ట 

సుబ్బారావు కింకా తనివి త్రీ 

“శంగభంగ మైంది దొండముండకి!దీని కింతే కావానిి అగుతున్నాడు 

మిడి తీసుకువెళ్లి దీనిచేత ఇంటర్నేషనల్, కాన్నా పాలిటిన్, కాస్మిక్ 
కబుర్లు చెప్పించి, లెక్చర్లి ప్పించి, “ఏం ఏతా, మరి మలయాళీ యువకుడు అని 
చదవగానే గ గజ్రలగు.ర౦లా పారిపోయావే* + అసి వెక్కిరించాలి 

కసి తీరాలి. 
అప్పుడు తన 

“పుర్రవుతే మా రూమ్కి రా పార్టి ఇసాను. వ్ 
“ఏందుకు పార్ట?” 

కా నయం? గండం గడిచినలదుకు నువియ్యవల సింది సార. Sn 
సన ఆ ని చెయ్యని పని; నడుంమీద చెయ్యేసి లాక్కు పోయాడు, 
తిన్నగా లోపలికి వెళ్ళిపో, యి సప్ వెలిగించి నీళ్ళు పెట అ 

వచ్చాడు సుచ్చారా పు 

వత్ లికి 

వెడోంటూం మేరీమి? 
లకే భ్ 



a] ల్ పన నాన 

ఖో అద్ Pe చవక 
క్ణీఖ్ బఇసూంది రతి పులా ఆం 0. 

వానలా 

“ప్రమిద” అన్నాదు సుబ్బారాపు హుషారుగా. 
కస్త బృ క అన్నట్టు కళ్ళలొ మరుగు పెట్టుక్ ని చెతి కందించింది. 

ఆమె ఒకి దనపః తికి వాళ్ళు పంపిన కపరుః పైన వాసి ఉంది; ఫలానా 

ai న ప్ జీ 

ఏడ ?౭ర్ బజ్ మంటు నెందరుకి జవాబుగా వచ్చిన మెయిల్, ఫూానా ప(తికవారి 
te to 

ఆధివందనలడో. 

వొంగరనంగా కమరో మేనోస్ వేపు చూశాడు సుబ్బారావు. 
న అమీ వే పెంగవసం ఉహుడో పసికర్టునంది కమలా మేనోస్. | 

కఫ్యలో చిరునవ్వు నోటిమీదికి రాకుండా జాగర్త పడుతూ కమలా 

మెనోస్ ఖాలీగా వదిలి పెట్టన చుంచంమీచ కూర్చుంటూ కవరు తెరిచాడు 

బుబ్బోరా ల 

“జగ్ వన్ మనిబ్ . ఆ పర్చి తెచ్చుకుని కూర్చో. ఇదేం కాన్సిడెనల్ 
యు 

hw Ce 
గాడు. నిరంతాౌ చెబుతాగా 

లోపల ఒకపే ఒక కవరు & పల ఒ ఒక కవరు ఉంది. 

అం పే! 

శశ ఇ భో న రా ఇర mn లా (్ , | 

తను మూడు ఆంగ చనిప్మతికలకి అడ్వవయిజ్ మెంటు ప. 
య రు అజం 

ఒం. జాకీ wees ణి అ జ ( న 

స WE a CR వ న్ వూ అ జఅబుంది చచి ఉండా. తనని పుట బాం చేసుకోడానికి ఇష్టపడి సద్దపడు తూ 

రస" దంఖభొసు, నమో నౌ స్ట్తీ రేక కన్యనికం బె ఆకరించ 
ర్మ 

పోతానా” అవి బుచ్చు కున్నాడు సుబ్బారావు. 

CJ, ON 

నాన్నగారు చెప్పిందీ నిజమెనేమో' 

అజా క సట wus ట్టు — ష్ i yp HY OE ఇలా జదర్నోరుటి, అసలా ఎళ్ళళ్ళ సుబహ్మాణ్యశాప్రిగారు 

లు చెను చూడ వెనండీ అన్నది కూడా ఇందు కేట! 
తా = నగా. ళు జ గ య నన్నన చుగిలన రెందు ప్యతికల వాళ్ళూ రాసిన ఉ త్తరాలు వచ్చేయి 

అజాత 
w న్యా RR mee ౧ య వ వ్య మ అలి = జవాబుగా ఒక్క అప్టికెషనూ రానటు తెలియజేయడానికి చింతి 

cc Wr em క = స ఇ" 

TV IE పంది yr కై ఆహంటూోలూ 

ఈ ఒక త 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ఇది ఎవతె? . 

కమలా మేనోస్ కళ్ళలోకి బ్లాంక్గా చూశాడు సుచ్చారావు, చిలిపిగా 
నవ్వుతూంది... “కొంపదీసి స. ఒక్కా అప్లి కేషనూ దీనిది కాదుగదవ'! 

మే గాడ్ ఫర్బిడ్? 
“కనరు ఏమిటలా తెల్ల బోయి చూస్తావు షే అన్నట్టు కుతూహలం 

కళ్ళ లో కనబరుస్తూ, ఏదీ ఇలా తే! నేను ను ఓపెన్ చేస్తాను!” అన్నట్టు స 

1 కనులా ప 

“డిండు ౦డు.” 

విప్పి చూసేడు సుబ్బారావు. 

స్టాణువై పోయేడు. 

గదీ, తం చేతిలో కవరూ, కనులా మేనోస్, అన్నీ. . అందరూ 

గిరగిరా తిరుగుతున్నాయి. నేనూ తిరిగిపోతున్నాను. 
నాకు తెలివి తప్పిపోతున్నాది. 

పె నున్న పంకా పడిపోతుంది నామీద. 

నేనెంతో దుష్తుణ్ని, చస్తాను. కుళ్ళి కుళ్ళి చస్తాను, 
ఇస్సుడు నా 'అంత్యకాలం సమీపించింది. ఎంత ఘోరమైన పాసం! 
ఈ అక్షరాలు. 

ఇది ఒక త దాల్చిన మానవజాతి మరణళాసనం, 

దీనికి నేను పురో హితుణ్ని. 

ఇది మహా పాపం, 

“అయ్యా, 

నా పేరు వసంత, మా నాన్నగారి పేరు కె. వీరభ్యదరావు నేను సూలు 
పెనలు పాసయి ఉన్నాను. ఇందులో నా ఫోటోను పంపినాను. - నా వయస్సు 

. ఇరవైనాలుగు సంవత్సరాలు. కట్నాలు ఇచ్చుకోరేక్ర వాళ్ళు ఇన్నాళ వరకు 

నా పెళ్ళి చెయ్యలేకపోయినారు. నేను కలకతాలో కాపురం చేయడానికి ఇష్టపడు 
తున్నాను. అక్కడ మా అన్నయ్య పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు.మా అన్నయ్య 

చాలా మంచివాడు. నొకూ, మా చెల్లెలికీ పెళ్ళిళ్ళ కాలేదనీ తన పెళ్ళి వాయిదా 
వేసుకుంటున్నాడు. [కింద అరని ఎ(డసు కూడా (వాసినాను. తమరు త్వరగా 
సం పదింపులు జరిపినట్లయి తే మాకు నిరీక్షణ బాధ త తప్పుతుంది, 

వై డోంట్యు సరి మీ? కం వసంత. 
“ఏ ందుకలా వణికి పోతున్నావ్, సుుజ్రాప్!” కమలామేనోస్ కూర్చుని 

అడిగింది; 

వెడోంబ్యుమేరీమి? (8) ! 57 



జవాబు లేదు. 
క్ ఏడి అడీగింది wa bd మిలదిడ ట్వ Dw 9 

డిశ (హర (6. 
అల్లే కా నట్ el వచ్చినట్లుంది. పూర్ ఫెలో. ఒళ్ళంతా చేమ 

పళ పసం “సీన్ పూ ర్రిస్పేడ్ ల్ స్ో తిరిగేటట్లు ఆన్ చేసింది కమలా 

wee జ్యా = 
thre uw లో 

“ఐ హేస్ నో డియర్నొ టు షెడ్ ల 
“త, సు[చావి:” 

క స్థూంసైఐపిన్లి నిష్కుతిలెదు” అన్నాదు సుబ్బారావు కళ్ళు తేలిగ్గా ఒత్తు 

కుంటూ,ో వాళ్ళకి నామీద ఉండే సదభిపాయానికి నేను చేసే నిరవాకం ఇదా? 
“ఆసరేమిటుంది, స్నువాప్, అందులో ? ఎందుకు నువ్వలా అయిపోత్రు 

నావ్ ఈ 

శశీ స 2 
క 

క న్ .. గై బి 
మ అష్షీ కషి ణుగుతూ రెండు నను మొహంమీద కస్సకు న్నాడు. 

ఆపి కేప ను ఇంగ షులోనే ఉంటాయి, 

కనులా మేనోన్. జరిగిందేమిటో (గహించి, పరిస్థితి అదుపులో ఉంచు. 
న్నే కనజిడిరతిగాపి నగర ఎగా షాక్ తనూ తిన్నది. 

ఈ ఉదం౦ంత ఎట్ రోని ఆప దేశ కాల పరిస్పితులే వై వై నాసరే__ఎవ రి కేనా 

ఒక లాటి డె, 

వెంటనే రోపలకి వెళ్ళిపోయింది. 

స్రవ్మిద నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి. 
జహార ఫెలో!” అనుకున్నది కమలా మేనోన్. 
rw igs కాపికళ m7 రెందు నిమిషాల్లొ కాఫీకప్పులతో ఇవతలికి వచ్చింది. సుబ్బారావు దిగాలు 

సడి ఉన్నాడు. bu అందుకొనేటట్లు చెయ్యడ మే కష మెపోయింది. 
“గ్రయం ! నే నివాళ రాక కపోతే ఏమె ఉండేదో! అనుకుంది కనులా 
3 sie dU 'టాజెడీరు ఆ మె మనసులో బకారంగా కదలాడి భయంకర మెన 

ఘు మొ దాల్న ఉశటాంచొాయి. మ 

కుంటి కషం! ఎంత విషా దగాధథ! ఎటువంటి షాక్ ఇస్తుంది మన 

a 

జ 

డి 

కీ 

స్తా క్షం అనై 1 శక త క వ్యవస్ద ఆని దారు మాబలు చెప్పి అతని కష్టంలో పాలు పంచు 
జా స లట కా స్మ న్్ 

(పై డోంచు$ మెరీ మీ" అనీ శవ ర 1 వ. ఫే . ఈ మాటు సుబ్బారావు కమలా 
తు. గ్గ గూ లొ ఇ 
Gore లీ న్న్న we ఇచి! 1 డు.) న 

వి భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



(“జ్యోతి” మాసప తిక; మార్చి 1970) 

. గమ న|శము 

“నాకు కొ రేస్తోంది మేష్టారూ” అన్నాడు భాస్కరం, 

క కం రంగమ్మగా రెనా?” అన్నాను పరధ్యానం నటించి, రంగమ్మ 

గారంటే, నిర్మలను పెంచుకుంటున్న రైర్తు లేడీ డియ్యావో. 

“సరెలెండి. ఎవరో పుంపే బోరు మనమే కొడాంగా! ఎవరూ లేక 
పోవడాన్నే లైఫ్ సింగ్యులర్ గా మొనాటనస్గా తయారయిపోయి బోథ్ కొనే 
పోంది సార్” 

“అలాగా” క్ట 

భాస్కరం వాల్తేర్లో ఏధో పెద్ద క్లాసే చదువుతున్నాడు. చాలా తెలివి 
గలవాడే గాని చటుక్కుని పరీక్ష పా-పెపోళతే లటుక్కు_ని ఏ దేనా బాధ్యత 

ఉద్యోగం వేషంలోనో పెళ్ళివేషంలోనో తగులుకుంటుందని. ఆ పైనలియర్నే 
ఐదేళ్ళ బట్టీ అలా దీక్షగా చదువుకొ స్తున్నాడు. 

“వుంచివాడు” “ఇంటరెస్టింగ్ చాప్” “*ఠెరిబుల్ ఫెలో” అంటారు. 
అతన్ని గురించి డాక్టరు వసుంధరా దెవి; ఫిలానఫీ (పొ సఫెసర్ సుబ్రమణియన్ ;. 

ఎడ్వ కేట్ కామేశ్వరావుగార్లు: మొదలగువారు. 
అతను పాటలు పాడుతాడు. నాటకాల్లో వేషాలు వేసాడు. (వాటకాలు 

రాస్తాడేమో అని కూడా నా కనుమానం చాగా ఇమిటేట్ చెసాడు. ఈ మధ్య 
అన్ని కాలేజీల్లోనూ మిమిక్రీ చేసేవాళ్ళు (_పెయినవుతున్నారు కదా, యూని 
వర్శిటీకి ఇతను... 

భానుమతి ఫాటలు భానుమతి లాగ పాడుతాడు...రఫీ పాటలు రఫీలాగ 
పొడుతాడు. నాగయ్య డె లాగులు, రాజబాబు కంగారు అరుపులు అన్నీ బాగా 
వసాయి, నూర్తహాన్ ఏ, జోరా ఆఫ్ అంచాలావీ పాత పాటలు అత నేత 
సొడించుకోవాలని నా కెన్నాళ్ళనించో కోరిక. కలకటా రాసి ఆ ఎల్, పి, 
రికారులు తేప్పించాలి. 

“ఇప్పట్నించి వొద్దు గురువుగారోయ్. నేను పేపు రికార్డర్ కొనుక్కొనే 

గమన శమ ఏ9 



[ 

ఘన స జోనల్! నిర్మల na నులినం 'సోలికలన్సీ నొవేనని 

ఏ గోడా దీ కింకా చెప్పరూ? పోన్లెండి వెళ్ళిపోయింది Kat 

దాంతో మశేమటి?.... విశాఖ వదిలెళ్ళిపో యింది హిట్, నిర్భలే కాదు; 
సుజాతా, కమలా, నారాయణమ్మా, జానీ అందరూ వరసగా తప్పుకున్నారు, 

వ ౫ టియు. a= గర్డ్ఫెండు కంసుడి ఇమ్మీడియెట్ DD పటు 

» 

శేషను రొర్దుకం టే కూడా ముఖ్యమైన అవసరం అయిపోయింది మ్ 
ఏడి అలా వెళ్ళి సిగిరట్స్ తెచ్చుకుందాం” 

వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య నా (ఫెండు రాజమం డిలో ఎడ్యుకేట్. “మావాడు 
పోతున్నాడంటూ ఉత్తరాలొస్తున్నాయి. నువ్వు చూ శే ప్ అనకా పీల్తి తాలూకా 

లోనే కు కుళ్ళు తానంటావు కాని వె జాగు టాన్సృలేనా చేయించుకో వు. పాడికి 
నువ్వు గార్డి రియన్ గా వుంటానని ఎంకో ఆశ పడ్డాను” అని అలా ఏడో రాస్తూం 
టాడు; నా "కప ప్పుడేనా ఉత్తరం రా 

కాని... వాడికి తెలీదు, వై; జాగు. న తోను చూడ్డానికి చావు 
వంతగా కోరరు ఘుండడా సీకి బాపుండదు... ఎవరికో తస. 

రెండు; భాస్కరంలాంటి హుషారై న కుర వాడికి; పాదరనంలాంటి 
ని చురుకుతనానికి గార్డియన్ గా వుండటం తాలూకాఫిసులో ఉద్యోగం 
యడం కన్నా కష్టం. అపుడు భాస్కరం నా దగ్గిర మహౌం|దకపూరు 
టలు పొద్దు. 2వాజీగ దేశ నొకి జగ్గయ్య చెప్పిన డ్రై కాసు అనడు. ' ట్విస్టు Fa రాకెనోల్ లెదు. అంతా చప స్పగా ఫయిట్ గా అయిపోయింది. 

అయినా సరే... “మీ అన్నయ్య లెట్టరాసే నడు” అన్నాను. 
“ఏమి ట్రే నడు? మా భాస్కరం గాడి కోసం రోజూ కోరులో అబ 

షీ ఎల్ వ్ 

2 8 

Ch 
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ద్దాలు ఆడలేక, ఆడించలేర చచ్చిపో తున్నాను. వాడు ఈ ఏడా దెనా ఒడ్జె క్క. 

టట్టు చూడు. అని రాసేడు కదూ! అక్కడికీ. నని మధ్య మా Ps 

(బ్రహ్మయ్యగారి దగ్గిర 

ee 1 ఓమ (బ్రహ్మయ్యా. 

అన్యాయం చేసే వేమయ్యా? 

ఈ ఏపెల్లో ఒడ్డు చేరితే ఎంత గుమ్ముగా ఉ౦ డెదయ్యా 

య్యా, య్యా. య్యా, 

అని మిమికీ ద్వారా సజైష్లు దుః ఆయనకి ఏినిపించలేదో యేమో 

ఖర్మ. మీరు ఈ మాటు నా (పయత్న లో పం యేమీలేనని మా అన్నయ్యకి 

రాసయ్యండి, మీ టం "సే వాడిగ్గురి, మీ రాతంే అంత కన్నానూ, న 

నవ్వుకున్నాను. తన. పరీక్ష పాసైపోతే యెలాగా అని వో 

నిమిషం బెంగెట్టుకున్నాను కూడాను. 

“దానికేం గాని లెఫి పోరు కట్టకుండా చూసుకోవడం యెలా 

మేషారూ?” 
నేను చెప్పకముందే అతనికి ఆ పాయింటు మీద వొక ఐడియా 

వున్నాది. “తుమ్మెద కొ త పువ్వుల్ని చూసుకోవాలి” అని కాని..అదికాదయ్య 

అది నీకు తప్పు. బుద్దిగా చదువుకొని చక్కగా పరీక్షలు రాసి పాసవ్వాలి. భావ్ 

భారత పొరులు మీరు, మీకు అనేక చాధ్యతలున్నాయి. అని నా కొట్టనా? 

పారిపోతాడు! 

ప్త 3 ప 

“స్తుర్రి నువ్వు నాకో మాట ఇ వాలి” అన్నాను. 

“స్తూ మాటివ్వడ మేమిటి? చేతులో చెయ్యివేసి గిల్ల మంటే కూడా గిల్లుతాను 

చెప్పండి” 

“ఒకమ్మాయుంది. ఆ అమ్మాయిని సీకు పరిచయం చేసాను. అయితే 

ఆ అన్మూయిని నువ్వు అందర్లాగా ___ 

"శంక థంక్ థేంక్ మాష్టారు! ఎనరా అమ్మాయి; ఎమా అ(డను? 

అః నే ననుకుంటూనే వున్నాను.” అని రావి కొండలరావు 

మొహం గొంతుకా. = టి; “మీరు.... ఈ వయస్సులో ఈ కాస్టాఫ్ లివింగు 
కటట రోజుల్లో... gy వయి జాగు.... ఇన్నిమాట్లు వొస్తున్నారంటే.... 
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ఎవరో ఆమ్మాయి వండ ఉంటుందసి అనుకంటూ నే ఉన్నాను.... చెప్పండీ.... 

పవట మికు తెలుగు మెష్టరు? తదరినన్నాం.. .. ఆరాక 

“సరేలే సీకు ఏ క సీరియస్గా ఆలోచించే యోగ్యత లేదని 

తేరిపోయిండిగా. నిషారణం ఒక మెడికో అమ్మాయిని పరిచయం చేసి ఆ 

పాపం చెను కట్టుకో వను” జభ, ఈ 

“క అ జొచుంబాల్ వె మస్టారు, మీకు తెలీదుగాని; మనం మర్యాదస్తుల 
ci 

= మరా ్రదస్తుల్నరేగా ఫా! కావ(ల) స్తే i Fn 

wots సి గురించి. అని విసుక్కున్నాను, 

లు. రు మూట యిస్మున్నారు; ఇమ్మ్డియట్ గా ఇచ్చేశాను. 

వొట్టు వెయ్యమం ంకె వేసాను. ట్ర 

“నాకు బొట్టూ (పమాణాలూ అంతే నమ్మకం లేదు.” 
7?) 

“అది... అంచేత మనుషుల్నికూడా సమ్మరు.” 

“మనుషులందర్నీ యెందుకు నమ్మను?” 

“పోనీ నన్ను_.. అయితే గురువుగారూ; మీకు నే నెప్పుడు నమ్మక 

రో హాం చేసేనో చెపారా?” 

“సరే_.అద౦తా యిప్పు డెందుగ్గాని” 

“అలా దారికి రండి. యిప్పుడు చెప్పండి, ఒకటి.ఏఎనరా అమ్మాయి” 

“రమైరు (పెజరీ ఆఫీసరు దశరధరామయ్యగారి కూతురు. 

“ధన్యుడను. అసచేవూ రుట?” 

“వాళ్ళదా_ తణుకు అనీ; 

వశ గా 
తెలుసు చండీ. సరే, అమ్మాయి ఎరు 

a 

“పూర్వి కళ్యాణీ” 

“అచ్చా! ఏదో రాగంలా ఉందే! వినిపించని రాగాలే; ఆనిపించని 

ఆందాకే; కలలో ఎవరో పిలిచే". ఓహో :” 

“తకృను! రాగమే, వాళ్ళ నాన్నగారికి సంగీతం యిష్టం, పూరి 

కళ్యాణి రాగం బాగా ఆలాపన చేసిన నాడు ఈమె పుట్టిందిట-___ ఆ పేరెట్టారు" 
(రహో... సార్వి-కల్యాణి.- పూర్తి పెరు పిలవాలంపే పూరీ 

౮ గణ ఆని వచ్చేస్తుంది. కల్యాణీ అసి పిల్చుకోవచ్చు.... నొ కిది సరి 

ల Fores ముష్టా హవా శః పేరు గల అమ్మాయి మనకెక్కడా తగల్తదు... 

62 భరాగో సమగ కథాసంకథనం 



సరీజ్ నో సబ్ స్టిట్యూట్ ఫర్ వాటర్ అన్నట్టుగా; కల్యాణికి కల్యాణే సొటి 

బొంబాయిలో అయినాసరె; మరెక్క_డేనా సరే !.... సరె ఫర్డర్ గ 

“రంకు ?* 

“ఏన ఇయరు? ఎక్కడుంటుంది అవన్నీ చెప్పండి క 

“బం కా ఇక్కడ జాయిన్ కాలెదు 

“హరి హరీ! మా వూరి సినిమా హాల్చులో మంచి సినిమాల్లాగ త్వరలొ 
నస్తున్నది= అని రాసుకో మంటారా?” 

“ఎన్నాళ్ళో అవదు. గుంటూర్లో రెండళ్ళు చదివింది. ఇక్క డికి ట్రాన్ 

ఫర్ చేయించడానికి ఎర్బాట్రయ్యుయి. గవర్నమెంటు ఆర్షరు వచ్చేసింది. ఇంక 

జాయిన్ అవడమే తరవాయి."” 

“మరీ మంచిది. సైషన్లో దిగగానే మనమే వెళ్ళి స్వాగతం. సుస్వా 
గతం జయహో. అని చెప్పొచ్చు.” 

“ర్య వూళ్ళో దొండప ర్తిలో వాళ్ళ చిన్నాన్నగారు డాక్టరు. అకడ 

పుటప్ చేస్తుంది.” 

“కనీసం వారితో పరిచయం చేయండి (ప్రస్తుతం. ఆ తరవాతై తే మనం 
ఏటో అ అమ్మాయికోసం పరిచయం చేసుకున్నాం అనుకొంటాడు” 

“ఆయనలా అనుకోడు” 

“అనుకోడు కాబన్టై పూర్వి కల్యాణి ఈ ఊరొస్తోంది. నాకు చెప్పకండి.” 
“ఇలా వెకిలిగా మాట్లాడి తే రెండురో జుల్లో చాలించుకుంటు ది,” 

“అదంతా నే చూనుకుంటానుగా.... మన్ని. వెకిలి*అనడానికి చాలాసేపు 

మూతులు బిగించుక్కూచో వాలి మేష్టారూ.” 
0 ౮ ం 

“మోసం మెష్టారూ, మోసం!” 

స్య త్ర 

“కల్యాణీ లేదు ఖమాసూ చేదు ధర్లియర్ లో ఎవతూ కొ తమ్మాయి 

జాయిన్ కౌలేదుట. రోజూ మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళిరానడం అవుతోంది.” 
“అప్పుడే యన్ కె సరి (పారంభఖించేవా 7... అయితే నా ఉ తరం 

అందలేదన్న మాట క 57 - 

“ఉ తరమా ? అదెమని 9 
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“కల్యాణికీ మె "బఫాయిడ్, = నెలరో జుల్లాకొ రాదు. 

“అర! వాహే బాడ్ న్యూస్!” 
“హార్ నీకు పోస్టుచేసి మూడురోజులు డాటిందె !.... ఎప్పుడూ 

రాయనీవనా ణ్ సీ కదా ప డే త్తరం రా సే అది కాసా మిస్ అయిపో 

యిందా ?* 
“అదేరండి. ఎప్పుడూ రాయడం అలవాేదు కదూ. ఎ్మడస్ రాయడం 

మరచిపోయుంటారు.” 

“అద కాదయ్యా, రీసెంట్ గా. అదే మొన్న సీత్తో మాటాడి వెశ్ళేక 

ఆయన ఉ కరం రాసేరు,” 

“అదె దశర థరామయ్యగా రు 

“ఆయనెవరు బాబూ, నా పీకలమీదికీ? ఏదేనా కోర్టుపని మీద గటా 

విశాఖపట్నానికి తగులడుతున్నాడా యేం?” 

“అంతా తొందర! మనిషి ఎవరో ఊహించకం౦డా కౌ మెంట్లు. $7 

“ఆగండాగండి....దశ రథరామయ్య కొంపదీసి పూర్వి కల్యాణి 6 ఆలపనా 

సురుడు కాడుగదాఎ” 

“ఎగ్రాక్తీ_ ఈ మ మాతం జ్జ జాపర్ గ జ సీ కింకా మిగిలి వున్నందుకు నీ పరీక్ష 

ఫెయిలివ్వకుండా వొడక్క. వచ్చునే” 
G ల 

"ఇషం స్పెషల్ అందుక నిలెండి; జ్ఞాపకం త ఇంతకీ ఏమని 

రాసేపో 

“ఆం మా అమ్మాయి వెజి జాగులో చదవడానికొ స్తోంది; కాస యెరగా 
రజ అలీ 

మం చిరం పబ బాదాం చా అ కక్ ఎగా పున్నివాణ్నవ ర్నైనా చూసి పెట్టమని రాసేడు 

“పెళ్ళికై 2౫ 

“కాకపోతె లవర్ గా వుండటానిక నుకున్నా వా” 
శక! ప్పి. ఈక రితైరు ఆఫీసర్లున్నా రెం (వేపంచం అందర్నీ రిఖర్ చేసి 

ఎలాగో సెటిల్ చేసేద్దాం అనుకుంటూ వుంటారు గాబోలు ౪ 

“ఇందులో త్రే ప్పమిటన్నాడోయ్” 

“తప్పా తస్పున్నరా గ ధర్జియర్ మదన న చనం అమ్మాయికి పెశ్ళేమి 

బండీ. కవీసం హౌస్సర్ణన్సీ అయినా పూ ర్తికాందే ఈ అర్హస్సీ ఎందుకండి?” 

రడ భరాగో ' సమ్మగ కథాసంకలనం 



“సే ఆయన ఉ తరంలో రాసేడు. పూర్వికల్యాణికి జరం; మైఫాయి 

డంటున్నారు, అంచేత ఇలా నెల్లాళ్ళు హోయేదాకౌ వె జాగు రాచేదూో అంటూను, 

చివర్ని “ఎవరేనా కురాడుంతే ఊరికే పోనివ్యకుఎ” 

“వెంటనే రా సెయ్యలేక పోయారా; ఇక్కడ మనవాడొకడున్నాడు; పరి 

చయం అయినవాళ్ళనెవ్వర్నీ ఊరికే పోనివ్వడు అలా అని?” 

“ఆ మాసే రాసేద్దాం అనుకున్నా, కాని అతికేచోట తెఠిపడం దెనికి 

ఊరుకున్నాను.” 

“అడేమిటండోయి అతుకు అంటున్నారు. అతుకంపే నాకు బవితుకు. 

కనక మీరు మరో కురాణ్నే 'వెతుకుతే నా బతుకేదో నేను (బతుకుతాను” 

“మరి మొన్న, అమ్మాయిని జాగ ర్హగా చూసుకుంటానని చెతుల్లొ చెయ్యి 

వేసేవు కదోయ” వ 

“అంపే సోదరీ (పేమతో చూడమనికదా మీ ఉద్దెశ ౦?” 

“సరే. బండి మళ్ళా మొదటికొచ్చింది........ " 

౦ 0 0 

“ర్య అమ్మాయి కాక ఒక అన్నాయి అతను మిలి|టి ఆఫిసర్ .* 

“సరిగ 

“పది'వెలు కట్నం యినారు” 

“ల్రాఖంలేదు మెషారూ, కట్నం నొట్ డెటయిపోయింది. ఆది మీ తరవ 

సను” 

“ఎవరి కర్మ కవరు కర్తలు?” 

“అసలు కట్నాలు ఆఫర్ చెయ్యకుండా. ఏ దేనా జాట్ యిప్పిసామనో 

మరలాగో (వొరంభించాలి, ఈ వరుడు కోసం వెట్” 

“ఆ! చజాదీ యిప్పించవలసించె | పరీక్షలు ఫియిలవుతున్నావు గనక 

(శజరీలో యల్, డి. సీగా పెయించగలడు.” . 

“అది కౌదు మేష్టారూ, హుం హో అన్నయ్యలా మాట్లాడ తారం? వదీత 

పాసవగానే జాబ్ వస్తుందన్న షూ వుం పె తలుచుకున్న వెంటనే పానం 

వనూ 1? 

“అవుతావు అవుతాపు! కాని నీకు పరీత్షల్ని తల్చుకోడానికి తీరుణా పేదీ? 

ఎంత పసపూఎ”ో 
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నాకు భాస్కరం ఆర్లుమెంటు నచ్చలేదు... అతను తల్పుకుంతే వాళ్ళ 

న్నయ్యక్కూడా యిలాగే చెపే ప్పెసాడు. వాళ్ళన్నయ్య సీ చదువుకీ క 

సందింధంలేదు పో అంటే మరుచటి రోజు యితను దశ రథరామయ్యలాంటి 

వాడెవరి దగ్గిరో సాష్టాంగపడి యల్.డీ.సీ. జాబ్కి కూడా తన్ను తాను హీన 
పర్చుకొని ఆశయించవలసిందే. అప్పుడు అతను కూడా “వెనకాల తిక 

వాడు అని యిత న్ని ఆదరించక పోవచ్చు నే మో, 

అందుబిత నే నఠన్ని చెక్ చెయ్యదల్బుకోలేదు. 

త 9 6 

నిజంగా భాస్క_రానికి ఇది దురదృష్ట వళ. ఏలినాటి శని ఏడేళ్ళున్నట్టుకి 
అతనికి ఈ శని కొన్ని నెలలుంటుండేమో అతనికి కావలసిందేమిటి?. మినిమమ్ 
ఒక్క ర్ర రయినా గిర్హ్ ఫెండు. అతో ని కబుర్లు ఏనాలి. ue గంటల తరబడి 

మాట్లాడు తూ యిదురుగుండా కూచో వాలి. మధ్య మధ్య థో జనాలూ, కొఫలూ ఏవి 

అవసరం అయితే అనీ _ వాటంతట అవి వొచ్చి వాలాలి. చదువెలా సాగుతోం 

దని గాని, డబ్బు ఎక్క-_ణ్నంచి వసోందని గాని ఎవరూ అడగరాదు. ఇదంతా 

ఈ |పకౌారం జరగాలంటే చాలా అద్భృష్ట మె కార; మిగతా [పపంచానికి చాలా 

వోర్సు వుండాలి. జరగడం లెదు! అందుకే ఇది దుంద్భృష్ట దశ అన్నాను, 

మొన్నటిదాకా నిర్మలవుండేది. వాళ్ళమ్మ రిటెరుడి.యీో.వో.బంగళాఅంత 

కొరిపల్తో కో వాళ్ళిద్దరె ఉండవాళ్లు. నిర లకి యిత షం హహా వాళ్శ్ళమ్ముకి నిర్మలం పనూ 

భూతద్దంలోంచి చూసినా తప్యుకనిపిం ౦చనంతఆరాథనాఫిమానాల చత్వారం.చివరి! 

ఇరొవె నాలుగంటలూ చదువూ సంశా ' సూనుకుని నిల్మల న్ా న లరుగా 1 
# 

టాం 

జి ఆస్ | నా an i లో ఖై లుల తో లో కూచుంు iss ఆవిడ సం గారా న్ను కోప్సడది కరాతుర్ని కాక. యక్క_ణ్నుం 
టి 

స్ట. T 
. సలభై ఎశ్ససించి బెంగాల్ తోచే  ఊం౦డి 

పోయిన Fh అ ఇ రూపంలో కొన్ని; ఫారిన్ వెళ్ళొచ్చిన ఆయన 
గాద 

గి : SCs గా త్ 3 "'డుకు రూసనంలో పస పచ్చేంయి. సరిగ సాయానికి నిరాల యం. ఏ. 

అనిసించుకు౦ది, డాంతో వలగమ్మగారు మకాం కలక తాకు నూ ర్స సింది. య! అలనే 

అంతకుముందు; ఇంకా అందితముంణల. అనిగాని సం లా ee ; ఇంక అల లయలు ంటు; మురిక౦0అముందు; అనలు 
అజా బ్రో ల 

గొ యుట మొదట కూడా కాన ఆరా సిం అతన్ని మెచే చ్బెవాళ్ళు, వాళ్ళ వాళని క 
క న 

ఎబచ్భ్చ వా వాళ్ళ మౌ భు అ ఉంటూ లెచ్చారు. అతని ఎడుు 3షన౦తా వక్త ఎడు 
అమే అవ్ : on రెష నె, చదు వెలాగయినా వనసుందోయ్ సౌందర్యాస్వ్యాదన వెలాగబ్బుతుంది a 



బన" పదా తో పడీ; క్రో ఎడ్యుకేషన్ కొంది ఆసలు ఎడ్యుకేషన్ కాదన్న 

ఇపందుం ఒంటరి అయిపోయాడు, భయపడిపోయాడు. ఒంటరితనం 

నత, దుర్మార్గం; పాపం యివన్నీ పుట్టుకువన్తాయని వులిక్కి పడు 
లు శాపతుందోనని బెదరిపోతున్నాడు, యిదివరకు జార 

లేదని కాదు. అప్పుడంతా జారిన కొళ్ళు యితనివి కావు, 

. ౨ దొండపర్హి తీసుపవెళ్ళాను, ఆవేళ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి 

గారి భార్య ఊరెడుతూ పొద్దుట కల ఈ; కృష్ణమూ ర్రిగారు మూడు గంట 

లకి బయరైర రౌండ్స్! అమన, అందుకని మూడుంపావుకి మేం అక్కడే 

ఉండేటట్లూ ఏర్పాటు చేసేను. దూరంనించే మాసున్నతలుపు చూపించి “అదుగో 
ఖు 

ఆడే దాళ,లు. వాశ్ళెవరూ క నన అన్నాను డిజప్పాయింట్ మెంట్ 
శ బతి 

నటిస్తూ, “కల్యాణి ఈ పూరొ సే ఇక్కడే వుంటుందిగా, మీరు విరివిగా కలుసు 
పో 

కోవచ్చు.” ఆన్నాను మళీ అందులోనే చె 0 ర్యం వొలకబొసూ . 

చాలా నిరుత్సాహపడ్డాడు. “మిరు లెనప్పుడుకూడా నేను రాగలననుకోండి. 

అయినా మిరు ఇం|టడ్యూస్ చేసిందానికీ డానికీ తెడావుంది కదా” అన్నాడు 

భాసర, 

ఆ పాయింట్ నేననుకున్న దే. నౌకు నచ్చింది. ఎయ్ రటి వాళ్ళనైనా 

రానుగా వెళ్ళి పలకరించి పరిచయం చేసుకొని పది నిముషాల్లో తనవార్ని 
చేగుకోగలి క ర్మ రాడు ఇలా ఆనడం నాకెంతో గర్వకారణ మెంది. 

ఆ పైవారం అతని రూమ్లో వుండగా నిదొచ్చింది. లెచి మొహం కడు 

ర్త సం. విప్పను. జేబులోంచి పడ్డ కౌగితాల్లోనించి ఫోటో త్రీసి 
కం.ఆ ఫోటోలో అమ్మాయికి మొహంకేదు దు.అంపే, ఫోటో 

పపరు పైపొర చిరిగిపోయింది; మొహం దగిర. 
46 ఎవదిదండీ యా సొద్రో,* 

లలు వాసం నో 
లో న్న ద వాస 

అజాత 

“అదె; అయమ్ సారీ. దానికో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈమాటు 
మంచిది తెసాను” 

కక్ ఇరు పూరి కల్య్యాణిగా రి దనా” 

Pat” 
ih WA ఆన $ 0 అ . [1 

రు ఆనడం; అందులో నాదగిర = యిది మొదలు శ్వ మూర్చుకూడా 

ర్ 

ఇల 
g 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



నాకు నచ్చింది, నేను ఇం్యటడ్యూస్ చేస్తున్నకేండిడేట్ అనే కారణం వల్ల కాక 

సోయి కూడా వుండవచ్చును, 

అవునయ్యా ఈ ఉదయం పాత కాగితాలు తీస్తూవుంపే ఈ ఫొటో కన 

బడొది, ఇది ఆ అమ్మాయి ఇంటర్ కాలెజియేట్ మ్యూజిక్ కాంపటీషన్లో గెల్చి 

నప్పుడు వాళ్ళ మేగజె నులో వెయ్యడానికి తీసింది * అస్పుడు ఆయన ఈ ఊళ్లోనే 

(బజరీ అఫీసర్ గా ఉండేవాడు, కుటుంబంతో అనకాపిల్లి క్యాంపు వస్తే స్ 

అక్కడ తీయించారు, వెధవది = ఇందాక జేబులో స్టాంపులు పెట్టుకున్నాను; 

అందులో ఒకటి సరిగ్గా ఆ ఫొటోమీవ అతుక్కు. పోయింది. గట్టీగా ఊడ దీసే 

సరికి పొర లేచొచ్చేసింది....” అని కథంతా చెప్పేను. 
“ఇంటి దగ్గిర జేబులో వేసుకురాడం నా కిద్దాను నేనా?” + 

“ఆవును.” 

ఆత. లీ చేస్తాం, నౌకా అదృష్టం లేదు,” 

అయిదెళ్ళుగా అతనామాట అనడం నేను ఏన్తేదు, అతని స్వాతిశయం 

తగ్గించ గలుగుతున్నానని” ఆనందరతోబాటు అశని పట్టువదలని అత్మ విశ్వా 
సాన్ని పోగొడ్తున్నానే మో అని భయంకూడా వేసింది..... .... వి మాతం 

దిగినా దిగాడే _ అని మింగేసి ఊరుకున్నాను, 

ఆ మరుసటి వారం వై జాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ర్య ఉత్తరం చదువు, 

దీంట్లో సీకు కొంత ఇంట రెస్ట్ కలిగించే మేటర్ వుంది" అన్నాను, 

ఆడపిల్ల దస్తూరీ: మధ్యలో ఎక్కడో తన పేరు; ఆ కాగితం చూసీ 
చూడగానే భాస్క రానికి కనబడిపోయాయి. వెంటనే . తన్నాన నన్ననన్నన్నాం 

అంటూ దేవ గాంధారి రాగంతో ఆ వచనం చదవడ (పారంభిం చేడు. 

“మొన్న _ మా కాలేజీ మెన్స్ హాస్టలు వాళ్ళు వై జాగ్నించి ఎవరో లి_పేచర్ 
es అబ్బాయి భాస్కర ౦గారుట --_అతన్ని మిమి|కీ కోసం పాటలు పాడ్డం 

"సం పిలిపించేరు. అతని పర్భా రెన్ ఎంతో చాగుంది. నిజానికి ఆనె 

ఫ్ నిస్పల్ వాళ్ళ ఫంక్షనే అయినా మాలో చాలామందికిఇన్వి టేషన్లా చాయి. 
నాకు రాకపోయినా ఎలాగో వెళ్ళేను. (బగ తాతా (థీల్సింగ్ గా వుంది, 
నాన్నతో చెప్పె ఆఅ ధాసరరిగోరు నకు బాగా తెలుసునని చెప్పరు. నను 

వే జాగు వచ్చేవరకు ఆయన ఆక వుంటారా? ఉంపే నాకు త స్పకు౦డా 

యింటటడ్య్యూస్ చెయ్యి 

గమ నళ ఘు 69 

Meee — 



a) 

రాశారో చెప్పండి కుం" అన్నాడు చిరునవ్వు దాచుకో 

ఎండా భాస్కర 6, 

“ఇంకెవరయ్యా మహానుభావా! పూరం కల్యాణ” అని ఇస్హాండు కవరు 

మడత పెచ్లి ఫమ్ ఎ్యడస్ చూపించేను. “టి. పి. కల్యాణి థర్త్ ఎం. బి, 
శు ఓ ల్ 

టీ అట్లా of | 

hee dh Cd ఆ 

a 

సంతోషంగా నిటూర్చాడు భాస్కరం. “గుంటూరు వెళ్ళినపుడు పూరి 
రం 

కలాాణిగార్ని మేటవుదామని చాలా టైం చేసేనండీ. కాని వుమెన్స్ హోస్టల 

నించి వచిన ఇన్వె టీస్ లిస్లో ఆవిడ పేరు లేదు. ఒకబ్బాయి నడిగితే 
న్ టు 

కద హాస్టల్ ౩దంఅన్నాడు, మరి కొంతమందిని అడిగాను: పూరి కల్యాణీ 

గార్ని 'తెలునా; అని, సరన రెస్పాన్స్ రాలెదు........ అక్కడి వాళ్ళకీ అంత 

బె తస్యాం అదు గాం అమ్మాయిల నాడనర రొ కంఠస్తం రాక పోతే 

మశందుకండి!.... అయినా మనం ఆ ఊరెళ్ళి అక్కడి వాళ్ళని ఎమిఅంటాం! 

ఏడో వచ్చశాను. ఎనీవే ఆవిడ లక్కీ గానా (పోగ్రాంకి వచ్చేరు. దట్స్ వెరీ 

“లక్కీగా = అంపే _ ఎవరిది లక్కంటావి” అన్నాను పెంకెతనంగా! 

“ఇద్దరిది ననుకోండి జ అని కాం|పమెజ్ అయ్యాడు భాస్కర్. అది 

శ ల ప్రే జో Et జ 0 th లో 
ఇంక. చాలు _ అనుకున్నాను; నాలో నేనే నవ్వుకొని. 

ష్ణ ప ఫే 
అ ల ఇ ou) ఈ ఎ 

లో 
త రుదడాది డంగ్తు నెలలు భాస,.రం దగరక వెళ డం పే దు. ఆర్ .డి 

ళ్ళ ర్న 

వ్ అనా రుం మాం ఆం ఇన స్పెక్షన్ చేయడం; యినిసర్ * టూర్ స కొనర ఏకో 
ర్న [ఇ {~ | 

జ జాడీ ప్త చే వివరాలు సెకరించి ఏరాాటు చేయించడం _ ఇలా ఏటో రొటినో ముఖ;ఇమెన తం గరి లా ఫ్రై 
జాలీ ఆట జా en / ఈ, po gy భ్ పన్లు పడ్డాయి. ఓ సొరి జీపులో విశాఖపట్నం వెళ్ళినా. భాస్కరం రూమ్కి 
జా జ జన అలల స్ ఐళ్ళడానికి కుడస్షదు. కలెక్టర్ ఆఫసులో పని ముగించుకొని వెంటనే అనకా 

జ్జ 
రభ అన అరా ళీ అనో అను శా వ్ అవకాశం వున్నా వెళ్ళాలని ఇక వో పదిహేను రోజులు ఊరుకున్నాను. 

మా సు లె wn అర ల అ మ అతు అలో గా 
w ణ్ ఆలీ అలో య 1 ప్ల ww! wi bd wey i wr Rr a Po ODS పనిచెయ్యాలి, 

గ. భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ణీ 

థీ ఆరాధనగా చివరికీ అనే; 
9 

షణగా పని చేసి పరిణామం చెందాలని; చివరికి ఆటంచాందు నొక్కసారిగా 

కోన్నాళ్ళు విరహంగా; కొన్నాళ్లు పూర్వి కలా 

వేసి డిజిల్యూషన్మెంట్ కల్పింతామని నా స్కీము 
సక పూరి ర్యాలి see స పెన wg geen ఎవరినై నా ఆ ఆడిగ్ నాజీ 

ప్రాక్టిస్ చెయ్యి. ముందు ముందు పనికొస్తుంది అన్నాను వొక సొరి అతనితో, 

“శా స్త్రియ సంగీత మె _ are వాదొయ్ 1 ఆన్నాడు. 

నెను మాయాబజార్లో (శ్రీకృషుడి లాగ నవ్వుతూ “అది నీకు శాస్త్రీయ 
సంగీతం ఎలా అవుతుంది? స్రాయ సంగీతం కదా!” అన్నాను. 

ee” అన్నాడు. 

{3 ట్ర లో ౮ % Cx ప స అ Ca 
yr 

ey బ్ క G న 8 (1 క్ ౮ మ 3 ఖై 9 ft ed G BN రు. య్య 29 (౧9 

"జమ్ | 
Coe 

మెము నేను వెరే యివ్వక్క- ఆరకుండా, దానంత 
రమ రో 

పడ fk పక 

ర్ట గడిచి, మెంటల్ గంగా లో 3 సున లో 
a 

భారత దెశానికి పొలనా అంగంలో కుడి వచ్చే 

ఉత్కృష్ట పౌరుడిగా కాకపోయినా సామాన్యమైన భాధ్యతగల పౌరుడిగా 

డిపార్ట్ మెంటల్ గండొ 

న్ని భాస్కరం వొకడు. అత 

చేయగలిగి తే చాలు. 'సెన్సువల్ నాన్సెన్సులోంచి సెన్నులోకి లాగగలిగితే అదే 
సది వేలు. 

వె జాగ్ వెళ్ళేను రూమ్లో 

దాఖా” అన్నది కిందని కాపలా వుం క ధు 

గాను. “ఎపరో  అడకూతురుతో సేతులు గలుపుకొన యలాడంది.నా 
cc 

గుండెలో రాయిపడాది., 
౧ a 

రెండు నెలలు నను రాకపోవడం వల పూరి కీల్యాణినీ మర్చిపోయి. 
తనో, 

ఎవరో కొత తహిరోయిన్ని సంపాదించేసేడు. నొ హహా నిర్మితరాగ (పసారం 
అంతా కీతరాలు పాటిగా' మీగిరిఫోయింది. 

అతన్ని చూడాలి, 

రి శ ఇ” బొ ళీ టి జో ట్. ననిమాల పెన్ బోర్డులు మోసేిను, నిలామహాతో ఏదో డోరిస్ డదోసి 
అత, 

డా ఖు ల అలో టం. నే # ' రిస కాంబి నపషన్ ఉ౦ది, అక్కడ ట్ర ఎ ఉండా ఉంటాడు, ఇంకొ "అముం౦తి. 

ప్తె ప ల 



రో పన్నాడు భాస్కరం. ఆ అమ్మాయితో సరదాగా కబుర్లు 
యం గా 

ళు అ కల్ ఇ మో ఏ గ్ 2 అవే 

చెబుతూ; షోగా పాపకాల్ని కొరుకుతూ; సిగరెట్ కాల్చ్బలకి పోతున్నాననే 
fh 

Ens దిగులు పొదిలణ చిరునవ్వు మొుహూంతొి ముందుకి వొంగి కూర్చున్నాడు, 
కా 

"i 

చూడగాన భాసృ_రం మొహం విప్పారింది. “మామూలు 
ఆలీ అ శి మె న. వ్రు న w= గా వ్ ర్స టీ ' 

(పగలు a అణుమున్న్వై ఫ 5 we ౨ త్త = స్రును ఖా అన్న దర్భం 

స్ో బి we Me A pen డై వ యో జ చ ర 

అసి లోపల బదరించుకున్నాను..... పెకి ఆ అమ్మాయి దగర ఎట్లా? ననమన్నా 

ఖు | వా » af భాసా 5౦ ఎద్రన్నయ్యనా? 

పంచకల్యాాణి” అన్నాడు; నాతొ అరక్షణంసెప ఆమె 

RT GES పూర్వి కల్యాణ్” అన్నాడు. ఆమె 

Hh... Wag క్ కల్లో లొ re 9 లా ఒం స అ కో 4 జు. సా కో ఇచి అల 
అంట్ే లం TOs ae (ఆ ఇ వం రా నిజుసె pu WwW? ఇ 

లం మై 

న కాఫిసులొ డిపూఃటి తాసిలార్”* అని భాస్కరం నన్ను 

వరిచయం చేసేదు. “మా ఫేమిలీ (ఫెండు. వెల్ ఏషర్....నాకు మిమ్మి క్రీకి 

అయామ్ గాటు సీ యు అన్నదామె; 
గాకు 

“ఐ టూ” అన్నాను. 

“అయిందా? ఇప్పుడు చెప్పండి. మీ యిద్ధర్లో ఎవరో అబదాలాడేరు. 
ధి 

నాతొటొ అని భాసరం కుర్చీలో వెనక్కి చారబడాడు లౌ ల్ స 
నేనూ, నను సృష్టించని పూర్వి కల్యాణీ ఎదురుగా, దగ్గిరగా అయి 

“అవిడ మమ్మర్నపుడూ యరగనంటోంది. మీరేమో ఆవిడ మీకు 
రాసిన ఉత్తరాలు చూపిస్తున్నారు, ఇందులో ఏడో మాయ వుంది అన్నాడు 

ఫో 

జ్ 
డ్ సుం డగు లును = గ ర్ప చయ్యలెదు అతని “వెట” ఆగకపోయినా నాకేం పెద 

ట్ వనీ లం జ్ 
యిట్బుం లు 

3 ¥ ష్ణ 
న ల en ; | | యం న టం జ నెప్పుడో కినిపెక్రైను గురూ గారూ! ఫొటో 

పొరకి సొంపు అ డ తుక్క్కాని ఊడిపోడం: డాకరుగారింటికి నన్ను సరిగా వాళు . న్ J 
డ్రి 
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లేనప్పుడే స్ కు వెళ్ళడ౦= ఇలాంటివి మొదట సనసరీగా సశేరియలేదనుకోండి; 

“యి తే జం దో వ Ma ఏడో కొంత సజం౦ వ య నౌక ఇన్ 

ట్యూషన్ చెప్పింది.... .... ఎంతా. కల్పించి చెప్పడానికి ఏలుగాలెదని తటింది 

పనీపాటలూ లేక తిరిగే బదులు ఇ న్వెస్టిగేట్ చెదాముని బయల్లెరాను. (వెజరి 

ఆఫిసుకి వెళ్ళి రిబరై పోయిన దళ రథరాను చయ్యగారు ఎక్క_డుంటారని'అడిగీ 

అడగా నె; న వొక గుమసాగారు; వేసూ చెనూ జ అపు ఎనరికొ 
౧ 0 ఆలా) ml) 

వొస్పగించి నా వెంట ఎళ్ళింటి కొబ్బ్పుడు. ఆయన రిటిరవలద ఆఫిసు మెటు 
మం ag 

దిగుతూ వుండగానే తెంసింది. 

“దశ రథరా మయ్యాగారికి ఒక కూతుకా ఒర్ కొడుకూ, రరక్ . కూతురు 
ర | 

న మీకీ డికేల్సు ఎలా తెలుసును? ఆయన్ని అడిగాను; “డిప్యూటీ 
లార్ సూరిబాబు తెలుసో ఎని. ఉహూ సప్పుడు గస్చసేను. పూర్వం 

wa కరత తాసిల్లార్ గా కటన్ధసడీవుంటారు ఉరమరికగా పిలల 
ag) 

a తేలుసు. 

ఆయనకిగాని ఈః అమా రాయికి గాని మీ రెవరో తెలీకుం 

కెలుసుకోవడం కషం. ఐకం (గాచులేట్ యు కాని ఎలా గెస్ చేసేరు” 
వ్ర 

అన్నాడు భాస్కరం, 

జ ర్చి (పశ్నకు సమాథానం చెప్పును; మ పరిచయానికి వున్న నక్ష 

(గౌండూ ప్యూచకూ తెలిస్తేతప్ప!” అన్నారు, నేను ఉడుక్కొని వుండాలి. 

దిలేవారే. మా అమ్మను రాజపుండి నుంచి రప్పించి పునాది డె లాగ్ 

సడెవరకు ఈ అమ్మాయిని నాకు పరిచయమే చెయ్యలెదు; దశరథరాములవారు_ 

ఏకపత్నీ వతుడే కాక ఏక జామాతాావతులు; అన్నాడు భాస్కరం ఆమెవేప్పు 

“ఫోనిదురూ; మీకు చురీనూ 1” అన్నటు మొహం పెటిండా ఉమ్మాయి. 
౧ బ టి 

“అలా అయితే నా గమన (శు ఫలించిన టి” అన్నాను, 
ag 

“ఎమిసేమిట. _గమన_[శమా? అదిమిటది?” అన్నాడు భాస్కరం 
కంగారు పడుతూ. 

“అ దేలే_పూర్వి కల్యాణీ మరో పేరు.” అన్నాను. 

సినిమా మొదలయింది. 

పుకు Bre 
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-- కాసా వా గ 

(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ; జనవరి 1969) 

విసుక్కుంది శ్రాకమల అప్పటికింకా వ , అద “న 
Wty నూ. సెన్ స! ఆన ఎ 9 

శీఖం నుముందాటి వుండడు. 

. ంచీ శోఖరా న్నెలా గయినా హర్ట్ చెయ్యాలనుంది. 

కొంపే తనకి రాబోయే అ వతిష్షని ఒచ్చేసిన ఆపదనీ 

మసి తీసి అవతల పొరెయ్యగలడు. అలా అతను చెయ్యడని 

వసరం చాలా ఉంది తనకి. 

నికతనే కారణం అన్న సంగతి పడె పదె 

తా ఆదే ఆలోచన, 

సి 

(a స్ట్ ల లన Ch gt Gr 0 ద్ర గ ఖే ౯ ంక్టీ | 

త్ 1 

టి నందుకు అ గట్టిగా ఒత దె దిబ్బ కొట 
జ (యు ర 

క మాటగా కోప్పడడానికీ డౌ వీళ్లక పోవటం lee, _.ఓపిళు౦ టే 

“ఆలా మూడీగా అయిపోకు శ్యామూ. మనం దీనికేదో సాల్యూషన్ 

లోచిదాం -ంటాదు, ఆ అచనేచడో కమాండింగ్గా, డిమాండింగ్ గా మొగ 
ba 

ఆలి 

వాకా అనడం? రనకూడా ఏక్షో (పమాదం౦ జరిగి పోయినట్టుగా ముల 
ళ్ 

౧ 

దినంగా పిడతాడం” 
అయి శ వ . Re 

“కునం విప సంండా పెళ్ళ చన కో గలం" ఎప్పట్నుంచో అంటున్నాడు 
వ రి 

రి లలా గిరిగా పెడతాడం,  మొహమూ గొంతుకా?.. ..నిన్ననొకసారి అని 

re one అవసరంపల్లి పిరికివొణ్నీ కొసాకీ మెడకి తగిలించుకోడం కంచే 

డితో మరచిపోయి....కొ త్త బతుకు వెతు 

“నాలతూ షన్" ఆలో విసానంటాదు, తన మనస్సులో ఆలోచనని సు 
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గటినటు, “ఇదేదో ముదరకుండా చూసుకుందారొ అనేగా, అతనుద్దేశం !.... 
ఎంత దారుణం, ఎంత రాక్షసం 

అవును నిజమే. ఆ ఆలోచన ఇద్రరిలో మొదట తనకే భా 
అయినా, ఎందుకో అతనిదే అన్యాయంలా వుంది, ఇందులోకూడా ఏడో మి 
వుంది. తనకి అచే ఆలోచన కలిగినప్పుడు అది తనకి అవసరంలా క్రై 
అదె అతనికి స్ఫురించగా నె అందులో అతని స్వార్దం. _పయోజనం ఎడ్ 

ఇమిడి వున్నట్టు అనుమానం పీడిసోంది. 

బాగా చదువుకొన్నానని, సుళువుగా ఎవరిటోపీలోనూ పడనని తనకి 
గర్వం, ఆ గర్యమే తస అహం. చి తిన తల ఎ త్తిన పై, వుంది. అహా దెబ్బ 

తింది. అహర్నిశలూ భయ సె E సమస్య ఒచ్చి పడింది. 

భయపడవలసిందేమి లేదు. దినిచుట్లూరా వున్న చీదరతప్ప. 

ఆడది మగవాడూ పేమించుకోడం సహజం; కలిసి తిరగటం సహజం. 

ఇంటిమసి కూడా సహజమే... సుఖం వెనుక కష్టం వుంటుందంటారు. కష్టానికి 
తను ఎప్పుడూ భయపడలేదు, రకరకాల ఆపదల్లోంచి దర్హగా అందర్ని ఎదిరించి 
తప్పుకున్నది తను, 

లా ఇది న్యూ పెన్ను, చీదర, ఈ కుదాన్ని ఎదిరించి త పృుకోడం కష్టంగా 
౦ది, 

ని 
“శేఖరం!” 

రోడవతఠల పదమూడో నెంబరు బస్సు కోసం పరు గెతుతున్నాడు, 
శేఖరం. ఇవతల్నుంచి శ్యానుల శేక. 

బస్సు తప్పిపోయినవాడి మొహం పెట్ట యిటు తిరిగాడు శేఖరం, 
అక్కడతను, 

ఇక్కడ తను 

శ్యామల అటు వెళ్ళాలని, ముందుకు వంగింది. కఠోరంగా హారన్ 
_మోగించుకొంటూ అసహ్యంగా అడ్డం వచ్చింది జీపు పడిపోటోయి నిలదొక్కు 
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ల ల్లా al చ 

ఇటూ ఆర యు నిందతిడు జడనాగి 

తనవేపు రాకూడదు; నిన్నటిదాకా 

ఖు 

మో జ wae క ఖా 
శ pn గరా 

watt he id er వ 

క సా ,.. ల ani 

కండడం.... చిరాగాప్వ్పుంది. అల 'నెందుక 

రా వచ్చినవాశేగా! ఇప్పదకిః పడు ఈ నిరుతా ఇహం, చ ఫిరికిత నం,పలాయస 

సూ పతనం పరిది ఖ్ 

కామూ) 

ar 
జరీ నూంచిను,' ఒసే రానీ, పోతె పోనీ.అటు చూడకు. పిలవడం 

చ జో fe WT 

Se క 

బన్చుము, 

కు చేతులూ పట పన్నాడు. “నువ్విలాంట్ పని ఎప్పుడూ చెయనని 

నాకు మౌ వ్యాలీలో చప్పున బదిఅలం చంది, చెతుల్ని. ఆహా! ఏం ఐడియా!.... 

మ. చర్! చనాఠ్యహర్య కోసం (పయత్నించనని మాటి టివ్వాలి, ఎం ఆంద 

బుదిహీనురాల్నని అనుకుంటున్నా డా?..అనుకోవడ మేమిటి, అంటున్నాడు... 

ద్ మ్మం విం వేసుకో లేక పోయిన దానికి ఇన్నాళ్ళూ కఠరిసి తిరగడాలూ, 

శకి స్నేహం, వక రర లత. 

ఆపదలు సనుషులో మంచిని, జొదారాంసి, హా దయవై ౩ ప న శ్రీం వ్యా TEN 
అవతల మనని అర్దం చనుకొ న సహృదయత ని ల ము నిజ 

రన తస గూర్చి మరొకరు నీచంగా; పానంగా నిందాత్మకంగా 

“నెనంలత పి పెరికిదాస్ననుకున్నా వా?” “నను సీ అంత ఏశాంసభఘాతకు 

రాల్న నుకున్నా వా?” hel , ఏడో ఘాటుగా అనాలిని. అతన్ని గాయపరచాలని 
కండి ,... అడ గజేక ఫో తున్నది. కసిగా పుంది....అతను చాలా లవబుల్గా బిహేప్ 
ఒనూ తనని స తను. 

కా రట్టు క ఎ ఇ“ లో మిరూమ్ కే వెళ్తున్నాను,” సరసంగా నవ్వాడు. 

సీకో స మే బయరైరి వచ్చాను,” 
స్ట ఇన ర్యా అల్ల అల్ల ళ్ (తుపుల్ల పొడి పొడి పలంరింపులు .. “నిన్నటిదాకా వొకరి 

దశన ఆప కో దళ నా | నొకరు సంచ పాణాలుగా, కట్టుకున్న బటకం టె అపురూపంగా చూసుకొంటున్న 
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అవ్ బం స్ట్ ఇ” ; 
_పేయసీ (పియుల౦ నజ లాలో ఆల రౌవాలి.... అక్కడ , చూపిసాొను, 

అజాన్! 

తడౌఖౌ.... 

కక ప _ 

“పగోడా దగ్గిరికి అలవాపెన కాళ్ళు అలవాచెన చోటికి తీసుకు వెళ 
ra జు చల ప్ల 

న్నాయి, .. హఠాత్తుగా ఆగింది. శ్యామల, " నేనటు వేపు రాను, 
RR 

ఉహ రాత్ర! 

“తక్కడి ఆ బీచ్ రోడ్డున అంతా ఛండాలం, సభ్యత లెకుండా మొగా బృ" 

“ఒన్స! మొగాళ్ళంపే ఇన్నాళ్ళు లని భయం” మాకరీతో జోడించి 

నటున్న నవ్వు. 

“భయమా .... లఎహు6€! ఆసహ్యం |” 

ఆమెకి అసహ్యం; అతనికి భయం, 

Ss ఇటు వెళ్లాం పద....” 

“ఇటూ రాను. 

“ఇపేమిటుంది? ఒహో; వుమెన్స్ హాస్టలా?? హహ్హహ్హా! వెనకటి 
కెనకో, తనకి ఆడొళ్ళం పే అనుమానం మొగవాళ్ళం టె మొహమాటం అన్నా 

దిట! 

“మనకి జోక్సొక్క పే తక్కువొచ్చాయి!” 
అయింది, మళ్ళీ నేరస్తుడి మొహం పెక సేడు.... అనుకున్న చేగా; 

హర్ట్ చేయాలని! 

అతను హర్డ్ అవలేదు.... నక్క వినయం.... మాకరీ. | 
“మ౦క్క డికి వెళ్లాం” 

“నాకొక పందరూపాయలు తెచ్చి ఇయ్య.” _పతివ్వనిలా వచ్చింది 

డిమాండ్, 
4G 9 

క శ్రి 

“9” మొహం పక్కకి తిప్పుకుంది. 

“అదికాదు ల Ou” _రోడ్రుమీద (బతిమాలుకోవడం కషం, ( 

“సిన్నడకూ్కూడదనుకుంటూ నే అడిగేను.” 
ఆ పరిస్థితి కడుపులో పెట్టుకుని, అంత వేదన గుండెలోదింపుకొని, 

అలొటి వెచ్చటి నిళ్ళు కళ్ళలో తిరుగుతూండగా ఆడది రోడ్డుమీదా ఎలక్ట్రిక్ 

r 
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శీ 

పూ 

చి బికొచ్చిసటు వాగే గిరీళంలాంటి వాళ్ళ 

ది 

Wer 

ME rE ey వాడుకొన్నందుక ముగవాడుగా నువ్వు చెలించ 
Op (౧ 

శో అజాన్ ల తో శ్ నల ళో a అలి ల 

వండిన మూలంగా నేను ఉడగడంలేదు.నాకు వేర పనుండి అడుగుతున్నాను” 

సై మ్ రుం 

ఆట. GE పరినోరరగో నువ్వు వందరూ పాయలు 

నన్నావని నేను అనుకోడంలేడు, న్నీపోోగాం ఏమిటని భోగటా చేసే టు 

చనం విన్నాను. డబ్బుకావాలన్నాను. రోజూ అడుగుతున్నానా?... 

చడ మే... దండి మునిజంగా అవసరమా_ఇలాంటి వన్నీ విడ మర్చి చెప్ప 

సలు చెప్పవలసిరావడం ఇంకా చెన్యంకాదా” అనుకొని బిగిసిపోయిం 

eee మాటలన్నీ యిక్కడ రో డ్డుమిద ఇంత మందితో ఎలా చెప్ప 

డం" ఆని అకను సాహసించలేదు. 

9 

TY / చిన్నప్పుడు కలకతాలో నాన్న గారితో గార్డన్ వు[డఫి కంపెనీకి 

వెళుతూ ండెది, ఎక్కడ డక ఆంగ్లో ఇండియన్ లేడిపెపిసు; నెలలో ముప్ఫై 

వం > oar I షే 5 జాలూ ఒక్కిరొజా కూడా తప్పకుండా రోజూ ఆఫీసుకొచ్చెసూ ఉండేది, 
రః 

చాలా చుపెగ్గా, ఎంతొ చలాకీగా, ఆరోగ్యంగా వుండేది. ఆమెశేమి బాధలులేవా 
ల ల ] = A లో ఆనిపించ, అమ్మి నొకసారి అడిగేసింది, “అమ్మా, ఇంగిలీషు వాళ్ళు చుట 

వ్రు 

గి న బి జ ఆ నాని వాజ్ ప జ we కయినా సర డౌట్ ఇంగిలిషులో వున్న పు సకం రిఫర్ చెయ్య 

చసొరొ; ఇలాంటి ఆపద వే. 
సా. 

నట 

ay సు a We న - fe భా ర్ భి ల | ల్ ఇ 
నీ షాను. రాకుండా ము జాగర్ర పడతారు. ఇక్కడ పడుతున్నారు... 

ba) 

దే 

తసుకూడా....పొరపాటున ఒకు_రోజు జాగ రగా న డడం వ = రగా వుండడం మరిచిపోయింది. 
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రుపుకొదు,, ఏదో ఎక్స్టసీ. కైమ్లేదు., వుండదు, ఇన్సొపిరేషన్కి 

నుో స్లీపింగ్ డోస్,, మొ'తంమిద జరిగింది పొరపాటు. వాళ్ళు 

అంటారు, , పిల్లల్ని ఎవరి కేనా దూపిస్తూ వళాకోళానికి అవర్ ఫస్ 

= సిరరద్ మ సైన్ అంటారుట, gga eehSah WW లకి 
ny Uy NN లన 

et 

చ య 

కాకతాళీయంగా యిచ్చింది. అ వో బ్రీ, ఈ పువకం చూడు, దాయ్ 

“ఎబార్డన్” wy గరల్ ఫ్రోదీ, “సల భె మూడో పే బీ అండర్ లె స: చేస 
శ aa Cowman 

ఈ మిసెక్స్ రెకి పె చేసుకోవాలం పే,. వాళ్ళ  పదతులమిటో !? 

ద్రం 

DU 2) 

న్నాది. తిను 'చూపీ చూడకముం దె నిర్మలా శ్రీనివాసన్ తరఠిదుతురెది; పు_స్ట 

కొన్ని. 

“ఎం నువ్వూ ఆలాంటి ఫికృతో పడావేమిటి?* హో హాస్యం చేసింది 
( ది 

శ్యామల, 

“నువ్వూ అంటున్నాపు; నుప్వు పడా వేమటి కారుతో ఉని తిర 

గొటింది నిర్మల. 
na అ 

“ది కాదు, శ్వ్యాపుల మొహం ఎ[రబడింది, “ఆ పు సంలో గరర్.లాగ 

అనబోయాను” 

ట్ పు సకంలో గరల్లాగ అవడానికి నేనేం మీలాగ మిస్”ని కాను, 

ఇవన్ని ఫన్ లు ఇస మిస్. చెక్స్.” 

“అలా అని రూలేమీవేదు, మిస్ సి) స్లుకూడు ఒక) క్క నెల మిస్ 

అయ్యారం సే స్టెన్ gal అనిరో జీ హెల్ప్చేసింది. 

న 

శ్యామలకి బలంవచ్చి నిర ర్మ 

ఆపుస్త సకంతో వ్యా 

(3 

గ | 3 
లీ (9 క్ స్త ఆ ళం ప్ ్గ [౮ ర్ట ల 

నా లం (బమించి 

నబ్బాయే అప్పటికప్పుడు పె? ) చెసుకోవాలంపే ఏవో అడ్డున్నాయి. 

“తనలాంటి కసే 

తమక వకర్ొ బర్తిఫోన్లో చెస్తారు. Rs ఇలాంటిలాంటి ఆపద నచ్చిం 

న మేం వున్నాం స్కేం భయంలేదు? శే పు నాయంతం ఐదింటికి, ఫలానా 

హోటలు గుమ్మందగ్గిర గులాబీరంగు (డెస్తో నిలబడు, నూ కార్లో నిన్ను 

హో షటిల్ కి € తీసుకొస్తారు. ఆంతా సుళువుగా, నొప్పిలేకుండా క్యోరోగా జరిగె 

మిన క్ 19 
CES 



pes క్యా మ ఇ ఆళ్ళ న్ 

పోతుంది. మఖ అ సిటందె తోపునే నిష వ్ హోటల్ ే 

వెపిసారు. 500 వాలరు తెచ్చుకో, మిగిలిన (టీట్ మెంట్ మీ స్య గగ్ని రే 
వత్త గ a 

ఆమె దొపంకుంటుంది. హదు కది? 

భు 

ఆపకుండ. వాళ్ళ దళంలో డాలర్లు నాననా. పోనీ అలా అయినా 
జ్జ ౧౧ 

రూపాయలు పే ఎకువ నొమ్మెకదా? ఎంత పెద్ద ఎ ప్పైనా అంతకంటె 

త చాన 
అంతా చొలా కాగా జరిగిందట. పెగా ఆ 500 డాలర్లూ ఆమె (పియుడె 

స్ 

తనకి __._ అత నివ్యందు.... అడిగిందం లే 

అడగాలి నాటోలు. అలా అఆధారపడాలికాబోలు, త స్వ్పృచెయ్యడా నికి, 

త ప్పులోంచి మరాగవగాగొని అమరా దగాగా నిత స్పుకో మనీకి పాక్చళశ్చిమాల 
ఫీ 

ఇ మల ల అ me వ అ ఇల 
పడా బకుండా ఆడచముగాడిమిదనె ఆధార పడాలి కొటోలు .... మామిడిచెటును 

రం 

ఆలుకొన్నద మావనిలరొకట. బాష్ షియర్ నాన్సెన్స్? బంకమ్. 
ng, 

“యూ నీధిలో వొక ముసలావిడ వున్నాది. ఆవిడికి ఇదొక రెగులర్ 
(పాకిసూ. నెలకి నాలుగు కేసులు కనీసం తగులాయి..... నెట్రిప్ ఆపరేషన్ 

లాంటి చెదో చెస్తు, దను కుంటాను, నోట్లొ "కవో మందులుకూడా ఇసుందోలఅంది 
mom) 

దశ్ గ శా ల్ మ Po జ నిదూ, డర్టీ 4 ఫెరోస్?"అని మొహాం మడనుటి లాడించింది శ్యామల 

“నా౭ంగు శీతల | మదా నొలుగు వందలు సంపాదిసుంది కాపోలు ఆట సాలుగు 
అనే 

వేలు సంపాదించనీగాక? చి చ్చీ వెధవ బతుకు?” ఆడవాళ్ళ మధ్య కొచ్చే నరికి 
శారాషంలి కస్ట్పేర్వటిఎ అయిపో జే బరకడం కష్టమని ఆమె థియరి. 

“ఆలా అనకు. ఎవరి ఆభదక కెలాంటి వో?” అని సన్నాయి నొక్కు. 
కపాల వాచి 

సఖ |) [ల రది శ <4 ఖే yan 

ఇ 

పస్ ఇ" హండలూ పుచ్చుకోదు. వేలూ పుళ్చుకోదు. కేసుకు యాభి రూపాయలు 
తసుతులటుంది. గ్యారందే (టీస్మెంటనీ, కౌన్ఫి డెన్షల్ గా వుంచుతుందనీ ఆవిడ 
వగిరకొసారు.ల హుషారుగా ఇన్ఫ ర్మెషనిసోంది క .... తన సంగతేమీ గ! అ 

a కే పసిగట్ట హెల్ప్ చేయడం లెకుకద? 

ఈమే తీ చు టిధిలో నాకు తెలియని వాళ్ళివరున్నా రోయ్'!సి సిన్సియర్ గా; కాజు 

89 భరాగో సమ్మగ కధా సంకలనం 



“దేనోయ్;ఆ ఎ(రడాబా పక్కన పాఠ పెంకుటింటి లోపలి గదిలో... 

నల టావిడా, బక్క-నల్బగా వుంటుంది చూ శృదూ? అన్నట్టాక నారి తేలునుం్యతం 
గ 

చసుందని చూ పెచ్తైన._ అదు గావిడ '” 
అణాల 

“కహ్లో __ సందుకిలాటి వెధవ పనులు చేసుంది” 

cP ల్రో ఆది వె 

చొచ్చు. కొందరి కది అవసరం రావచ్చు. వాళ్ళ దృష్టిలో ఆ 

ఆవిడ దెవత.” 

“కాపుందొయు, సువ6న, మాట" 
Ow ల్ 

“నా దృష్టిలో మాత్రం రాక్షసి! దాని కళ్ళుకూడా చెంగ్యలావుపేట 

నూతులాగ లోతుగా పుంటాయి. నల్లగా సన్నంగా చింపిరి జుటూ అది, షెక్స్ 
తా. 

పియర్ నాటకంలో విచెస్ అలాగే పుంటారు కాబోలు, అయితే మరి నాకు 

తెలియక అడుగుతాను! ఆవిడికి మొగుడ్రడన్నావు కదా? మన సర స్వతిగారు 

పెటుకున్నంత టొటబందుకు పెడుతుంది 
ర్త డ్రి 

“అదా! .... ఆవిడ ఎదో శ క్రిపూజ చేస్తుందట, ఆ పూనకం పున్నంత 
ఆబాల) moana) 

సేపూ బొట్టు పెట్టుకో వాలిట ” 

“ద్పస్తిశ్ల క్రి చల్లగా ఖుండా ' ... ఊంహూ6. అయితే పిలా పీచూ లేరు es 

గావోలు అందుకే ఇలాంటిపనులు చేసుంది.... పిలల్ని గన్న త యితే 
అన (౧౧ 

ఇంత లేసి ఘోరాలు చేస్తుందా!” ' 

“ఏందుకు లెరు! ఒక కొడుకున్నాడు, వాడికి ఈవిడ చేపే పనులు నచ్చక 

తను శ ష్ కట. సో భాం న నగ “స రుతు? 
న Yh చ అ) © రు .: వూళ్ల్ళోనె చర ఎక్కడొ ల. 

“కొను మరి .... ఇలాంటివనులు చేసే స్వంత కొడు కెనా భరించడు” 

i 3k ప్త 

డబ్బు తెచ్చీకూడా, గేటుదగ్గిర సారీ ఫేస్ కట్ చేసి నిలబడ్డాడు శేఖరం 

“ఆఅదుగోనోయ, నీ చాయ్ [(ఫండు” 

“దాయ. కాదు ఫఠడూ. కాదు” 

“జాయ్ కాకపో తే గర్హంటావా?” 

“గర్డ్స్ ఆర్ ఫార్ బెటర్,” 

శి 
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"= క్షా కాక నా 7 

శక్ క తు 
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ఫ్ స్య ఇ wm mm లుల ఎను 
ఓ రం 

ల 99 ఆష్ట ట్ర ద్ర 
జ 

వం 
“ఆలస్యజుందా 

పు 
| 

చీకటి కొటు. పాతకాలపు ఇళ్ళు, అసుపష్మతి వాసన కస్ట ఇంపుగా 
ంటుందనిపించే దురంచం. aT చేస్తుందో, “ట్రిప్ ఆహం షన్ అం"జె'.... 

ఖీ 

రప ని కోస్తారా ఏమిటి చెప్మా” 

ప. న | . {99 NaN RK 
డబ్బీల్ య్ రమందు . లేదేమే! ల నోపల్నించి పెద్ద కేక 9 

వ్ 

ణీ 

తః 

వాబువేదు. డవీ నేలకేసి కొట్టిన చపఇడు. పది పదిహేను తిటు, wg వామ యి. బ్బ ద్ పో ల 

వేషం పఃటా మనిషి కూర్చున్నాడని చెప్పు, ఇక్కడున్నట్లు రావాలి 

పక*ని సందులోంచి ఎవరో ఆడమనిషి నడచినట్టు ము మైల చప్పుడు, 

గుష్సుని ఎదో నల్హమందువాసన్లా వచ్చిగదంతా కమ్మింది. అచ్చుతమ్మ 

సలి సంరనుతుంటుంది కో, 
జన్, 

గోడరున్న అంమారు దగ్గిరకి వెళ్ళింది అచ్చుతమ్మ. “*పేబిల్ మీద 
( 

త్రి జీ ఖరాగో స సమ్మగ కథా సంకలనం 



క్తి రు ట్ర పిల్ల | ఏం ఫిలుపు!.... చెప్పింది చెయ్యడా నికి బుద్ధి పుట్ట నంత 

వెగటుగా వుంది. 

“అచ్చుతమ్మ అలమార్లొంచి సామాను తీసింది, కత్తెర, పాంగ్, 
ధబ్బలంలు, నెత్తురు తుడవడానికి కాబోలు గుడ్డలు! గాజు గుడ్డ రీల్, ఆయింట్ 

మెంట్ ట్యూబ్, 

“నేటిన్ ఆపరెషన్!” 

బార్బరస్ పీమిటివి. 

ఇంకెవరికి నౌ చేస్తూ వుం టేకూడా చూడ్డం కషం. పోనీ అలా చూసినా 

బావుణ్ను, మళ్ళి వసానని చెప్పే .... అబ్భ! ఈ పద్ధతి బాగులేదు, 

మంచి పద్ధతులున్నాయిట .... చాలా జ్ఞానంతో వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళ, 
అంకే శ క్రీటి పూర్వం. ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటే మనీ .... బాగా డబ్బు పుచ్చు 

కుంటారు; రహస్యం తెలిసినట్టు మొహంపెడతారు. ఎ (పిన్స్, యూనిఖామ్స్ 

వేసుకొనే డాక్షర్స్ రహస్యాన్ని రహస్యంగా వుంచుకారని నమ్మకం కలగదు, 
వారు మన సర్కిల్సొకి దగ్గిరిగా రాగలరు. మనకు తెలిసిన వ్యకు లెవరి తోనో 
ఎక్కడో ఒకసారి నోరు జారితే .... బస్! న్యూ సెన్స్ మళ్ళీ ఆరంభం. 

ఎక్కడో చదివింది. ఎబార్షన్స్ లీగలైజ్ చేయాలని (పభుత్వం నంక 

ల్పించ వచ్చుట. అయినాసరే అది రహస్యంగానే వపుంచౌరలికదా .... లీగలెజ్ 

చెయ్యవలసిన సోషల్ స కేట్. 

అది పెళ్ళాడిన వాళ్ళకో సం. 

వాళ్ళ సంతానాలు పెరక్కు_0డాను. దేశానికి అహార సమస్య పెరక్కుం 
డౌను. దునకోసం కాదు .... పెళ్ళికానివాళ్ళ సీ(కెట్స్ లీగ,లెజ్ చెయ్య 
దిడవు .... మరి, wi 500 డాల్లరు! 

“hs తిరుగుతున్నాది. నిచవస్తున్న ట్లున్నది, స్పృహతప్పి పోవడానికి 

మందిచ్చిందా? మందేమీ అక్క రదు. ఈ గదిలో ఐదు నిముషాలు కూర్చుంటే 
చాలు! స్సహ దానంతట అదె త స్పి పోతుంది. 

అచ్చుతమ్మ బల్ల మర్ రోమాటు శుభం చేసింది. తలగడా మీద Wh 
దులిపింది, ఒదోల్లదు. దుప్పటి అట్ను౦చిటు తిప్పి తలగడా మీదుగా పరిచింది.. 

అక్కడ పడుకోమని ఇందాశే అన్నది. ఇప్పుడు అసలూరుకోదు, 
“నా కక్క ర్రేదు! వెళతాను” 

మ్ 
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“ఒద్దంచే మాట్లాడ వేం?” 
“వెళ్ళి అబ్బాయిని వ లు. బతిమాలుకుంటావా పెళ్ళిచేసుకోమని!1” చిరు 

నప్ప్వులో వేభాకోళ చే మకాక ఏదో అపేక్ష కూడా. వున్నట్లుంది. 
ha నీకెందుకు" 

“అంజమ్మ అంతా చెప్పింది.” 

“చెబితే చెప్పిందిలే....” తరువాత ఏమని దబాయించాలి? డాక్టర్ నోస్ 
యువర్ మిసె సెక్స్! | 

“మొగవాళ్ళు బతిమాలుకుం పే. వింటారా?....విం“ే అదెంతకాలం?ి 
“నన్ను తీసికెళ్ళి రిక్షాలో కూచో బెట్టు. నేవెళ్ళిపో తాను. ఇక్క_డంతా 

వాసన. భరించలేకుండా వున్నాను!” బలం ఎరువు తెచ్చుకుని బల్లి దిగి వచ్చింది. 
| లోపలిగదిలో బూట్ల చప్పుడు. 

“అమ్మా” మొగగొంతు పిలుష్ప. 

“వచ్చే.” ఆచ్చుతమ్మ అటుతిరిగి కదిలింది. ఆ పిలుపు అళ్చుతమ్మకి 
కాదేమో, తననే ఎవరో ఆమ్మా అన ఏలాస్తున్నట్లుంది. తియ్యగా ఉం౦ది, 

పిలుపు! మధురంగా వంది ఆ పిలుప్తలోని భావం. మళ్ళీ మళ్లీ 
వినొలనివుంది ఆ కంఠస్వరం. అంత తియ్యటి పిలుపు వుంటుందా? నేను 
అమ్మని పిలుస్తే అమ్మ అలాగ రెస్పాండ్ అవుతుందా? ఫల 

4 4 న సమ్మగ కథా సంకలనం. 



కౌబోలు,? 
అచ్చుతమ్మ తలుపుదాకా వెళ్ళి వెనక్కొచ్చింది. ఉనా మాట విని జల్ల 

మీద పడుకో,” | 
“ఇక్కడ బాగానే వున్నాది” 

“ఈ బెంచీ సన్నం, పడిపోతే కిందపడి పోతావు” 
తక వాం దు వెళ్ళు” 

తలుపు మూసింది. గొళ్లెం వేసిన చప్పుడు, తలుపవతఅ గుస గుసలు, 
కల్తీ కొడుకూ సంభాషణ.... తియ్యగా పిల్వేకొడుకూ, అభిమానంగా మాట్లాడే 
అమ్మ.అంత మెల్లిగా మాట్లాడ తా రేం? 

కడు పులో బిడ్డ అతి నెమ్మదిగా మాట్లాడుతుంది....కదలికలే సంభాష 

ణలు'...ఎజార్గన్ కాకపోతే బిడ్డ పుడ్తుంది.... బిడ్డమాట ఇస్సుడే వినిపించదు... 
వినిపించని చప్పుళ్ళకోసం వీనుల ఆదుర్దా. ఆ ఆదుర్హాలో ఆనందం .ఆ ఆనందం 
తోనే కాబోలు అమ్మ కాబోయే ఆడది పచ్చగా పుష్టిగా నున్నగా అయిపోతుంది. 
అమ్మా అని పిలవ వలసిన బిడ్డ కడుపులో వుం పేనే కావలసినంత ఆనందం... 
అమ్మా? అమ్మా? ఆదరం ఆపేక్షించినవారు అమ్మా అని పిలుస్తారు.... అమ్మ 
గారు.... అమ్మ! 

_ తలుపుదాకా వెళ్ళి వినాలనుంది “పడిపోతావు” అన్నది అచ్చుత మ్మ, 
అతనికి అమ్మ అచ్చుతమ్మ. అతని పేరు అచ్యుతరా వా? 

గొంతుకలు పెద్దవవుతున్నాయి, 

తలుపుదగ్గిర మనుషుల సడి, తలుపు సందులోంచి ఎవరిదో కన్ను. ఈ 
గదిలోని ఎలక్ట్రిక్ లై టు వెల్తురుపడి థళుక్కుమని మెరిసింది. 

చూ సేడు, 

వాడెవడో నన్ను చూసీసేడు! 
చూపీసేడు. గుర్తు పకేస్తాడు. రోడ్డుమీద వెళూంటే_ఇదే. యిదే_మా 

ఇంటికొచ్చి మా అమ్మ చేత....దింపించుకున్నాది అని చె ప్పేసాడు. అడిగిన 
వాళ్ళకీ అడగని వాళ్ళకీ, 

ఇక్కడ స కెసీ ఉం౦దంది నిర్మల, 
లేదు లేదు. ఇక్కడ సీకెసీ లేదు, డీసెస్సీరేదు. కరెసీ లేదు. ఇదొక 

కమేళా, నేటివ్ ఆపరేషన్లు... పరపర కోసి పారేస్తారు. 

మిస్థిక్ 
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వాడెం కన ఎందుకు చూసినట్టు?.... అవును చూసాడు... తల్లి 

(భూణ హత్యలుచేసి సిడబ్బు సంవాదిస్తుంది. కొడుకు ఆ మనుషుల ిస్తురాసుకవి 

వాళ్ళ వడ సులు సంపాదించి జె చ ట పెడతానని బెదిరించి వాళ్ళదగ్గర డబ్బు 

లాగుతాడు. వాగాన పురంటుంది; ప్రాక్టీస్. 

మదకు ఖరెల్ మంది, 

వెధవపని చేసింది రను. కప్పిపుచ్చుకోడానికి _పయత్నించడం అంత 

కన్నా వెధపపని. ఇది అయి పోక దీనివల్ల ఆరోగ్యం గటా చెడిపోడ మో లేక 

ఈ గాయాలు మానకపోడ మో బ్లాక్ మెయిలింగో సంభవిస్తె మళ్ళా దానికోసం 

ag ప్వుచె చెయ్యాలో ఏమిటో! ఒకి తప్పుని కముకోడానికి పది తప్పులు..., 

శిక్ష అనుభవించేసినా బాగుండేదేమో. 

pa శిక్ష ఉనుభవించడం అంత తేలిక్కాదు. 

€} 

న్ 

na లో 

( చెయొ్యొచ్చు, జాస్ మంచివాడు. విశాఖపట్నం బోరు కొడుతోంది సార్ 

అంతే చాలు. ఎక్కడిక్కా_వాలంచే అక్కడకి పంపిసారు. ఎ అనంత పుర మో 

దూరంగా వెళ్ళిపోయి అబద్దాలు చెప్పి కాలక్షేపం చెయ్యచ్చు. 

తలువవతల గొడవ. 

“ అరవకురా 1” 

“ఆరుసానా మరీ అరునానా!....నుప్వ వెధవపన్లు మానమంకే మానవు, 

Not మర్యాదాగా యింత సంపాదిస్తున్నా నీ బుద్దినీది! చివరికి నీ విద్యంతా 

సరిగ్గా ఎవరీమీదా (పయోగించావో చూడు....గొంతు తగ్గింది. మెల్లీగా మంద 

చిత చెప్పేది బాపున్నట్లుంది... జ్ఞాపకం వచ్చింది, నిర్మల ముత్ర. 
తో... జ 

: చెప్ణింది కడా. అతను బ్రాక్ మెయిలింగు చే మనిషి కాదు, 

తలుష దగ్గర కళశ్ళాలి.... అతని గొంతుక బావుంది, అతనాడే మాటలు 

డాలన్నాయి. ఈ డర ఆపచేష షన వద్దంటున్నాడు... .నన్ను అమ్మని కమ్మంటు 

న్నాడు....గుడ్గె ,..." 
fs WU 

స ఎ రమ పుండు తెచ్చె నమ్మా” దూరంనించి ఆడ గొంతుక. 

“వస్తున్నా” 

ద్ర. భరాగో సమ్మగ కథా సంకల్లసం 



“వస్తున్నాయి. “నలనుందు; ఎ(రమందు, దబ్బలం, డ్ తెర పాంగ్ 
అన గ్ా అణి 

..గుడ పేలికలు.__ఇంగువముదలు, కంపు....అమాా ఓ అమ్మా! నన్ను “2 G ద ౮ 

చం 'పేస్తున్నావా;?.... అమ్మా నన్ను పుట్టనియ్యవా?.... అమ్మా నెన్నీకు ఏ6 వ6ప 

కారం చేసేను? అమ్మా నన్ను పుట్టనీంనీకు తియ్యుని పిలుపులందినాను ,... 

అమ్మా నువ్వీ వెధవపను మాసీవా? మర్యాదగా సంపాదిస్తున్నాను .... తప్పు 
పన్లు చెయ్యకు. ఒక తప్పుని కమ్ముకో డానికి పది తప్పులు చెయ్యకు. సంవత్స 
ర్ం ఆగితే పెళ్ళి చేనుకు కుంటాడు, ఆఫ సుతో నచ్చ జెప్పు,అనంత పురంవెళ్ళిపో.... 

అమ్మా నాన్నా కలకటాలో వున్నారు.... సంగతి తెలీదు.... నీలాంటివాళ్ళు చదవ్వల 
సిన పుస్ధకం....500 డాలర్హి వ్వకు....డీసెన్సీ, కర్టెసీ, సీీకెసీ లేవు. వాపే 
మి సక్ ! శేఖరం, ఎక్కడున్నా వు? సగం మిసెక్ అయినా సవని'వొప్పుగో. 

అ 

స్ హః 

పేర షు ఫ్లు ష్య 
Cor) 

కొళ్ళు తెరిచింది శ్యామల 

తను ఇంత సేపూ తెలివితప్పి పడిపోయేవున్నాది కాని, ఆ మురికివాసన 
గదిలో కటిక నేలమీద కాచు. తన ఎదురుగా నిలబత్తది అచ్చుత మే కాని ఆమె 
చేత్తుల్లో (పాంగ్న్, దబ్బల౨ లెవు, పక్కన ఆమి కొడుకు శేఖర మే నిలబడ్డాడు 

గావీ "అతను పెళ్ళికోనం సంవత్సరం ఆగేట a లెడు, కడుపులో విడ 

ఉన్నాదిగాని ఆక్రందన లెమీ చెయ్యడంలేదు. 

శ్యామల మనస్సులో వొక్కక్షణం, తాను ఇటువంటి పన్లుచె సే అచ్చు 

త్రమ్మకు కోడలు కావలసింబేనా : అని, ఇది డర న్యూ సెన్సే వ మానని అనుమానం 

పొడసూపిందిగాని శేఖరం మొహంలోని నప్పుకా ంతికి అదే సే సేపు నిలబ శ్ళేదు, 

ఇప్పుడు తను చేసింది తు సా అయినా తప్పు అనిపించుకోదు. జొను. 

మీసెక్ ,... 
చు 

శని 
౪ య 

కట (0౫ 8 



ఆం(ధజ్యోని పీక్తీ ; దపావళి 1974) 

క్ష జా స్తన 
యువ ఆయం?

 జ FF రగు ELT GE] 

శేడియోలో టెమ్ చెప్పేడు “కోమాశైమ్” అంటూనూ. సరిగ్గా ఆ 

టయిముకి తలకి అది రాసుకుం సే తెల్ల వెంటుకలు నల్ల గా టు. bE 

రోజూ మా ఆవిడ నన్ను నిద్దరేపే మైమది. “లేవండీ. ఉంతముచుడదిో 

అని వీలున్నంత గోముగా పలకరించే గుడ్కొర్నింగ్ బమది. సను మొహం 

కడుక్కోోక పోయినా నా పక్క దగ్గిరికి మా ఆవిడ కాఫీ తెచ్చిచ్చే “మైమది. 

నను బద్దక ౦గా అట్నించిటు ఒత్తి గిలి తే, ఊ డి పోయినన్ని ఊడిపోగా, 

నా నె తిమీద మిగిలిన వెండుకల్ని, 

దూ అవిడ ఒక్కసారి అట్నించిటు కలియబెట్టి “అబ్బే రోజు రోజుకీ 
చిన్ని పీల్లాడయి హోతున్నారు. లెసారా, కాఫీ సట్టుకు పొమ్మంటారా?” అ సే 

చెమది. 

కాఫీ వెనక్కి పట్రుబుపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తుంది? 
అబ్బొ, చెప్పలం. 

మొహం కడగాలి గెడ్డం గియ్యాలి . మేడదిగి లావ'-రికి వెళ్ళాలి = 

అట్నుంచొచ్చి స్నానం చెయ్యాలి. 

అప్పుడొస్తుందా కాఫీ. 

కనక_ 

తెచ్చిన కాఫీ వెనక్కి పటికెళ్ళనియ్య కూడదు: ఎం చేలంకే వాడెవడో 
సామెళ చేసేడు కూడాను, బిట్విన్ ది కప్ ఎండ్ ది లిప్ దేర్ మేది మెనీ ఎ 

ప్ అని, 

కాఫీ తాగుతున్నాను. 

ఏజీ 

తాను కలియబెపేసిన నా జుటు వేపు చూస్తోంది మాఆవిడ.తన మనస్సులో 
ఏం ఆలోచనలు కలియబెట్లు కున్నాదో మరి తెలియదుగాని “ఏమండీ” అని 
_పశ్నార్తికంగా పలకరించింది.“ చెప్పూ!" అన్నటు కప్ప అంచుమీంచి చూసెను. 

ట్ 

“జుట్టుకి రంగేయించు కోరాతుగండీ?”* 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“ఏందుకూ?ో 

“ఎందుకేమిటి? పండిపోతున్నాది రోజుకి గుప్పెడేసి చొప్పున!“ 
“పండితే పండ నీబేవ[” 

“అలాక్కాదు. నేనెందుకు చె ప్పున్నానో కొంచెం ఆలోచించుకోండి." 
“హోదూ, గొడవా!” అంతే కప్పు చేతిలో పెన్రుసి పారిపోయింది. హాల్లో 

నిలువ టిద్దం “హల్లో” అంటూ పలకరించింది. 

66 సూ హవ్వార్యూ, ఓల్స్ బోయ” అన్నట్లయింది. 

గబగబా దువ్వెనతో జుట్టుని మామూలుగా చేసేను, 

దుప్వేసుకుంటే క కొంచెం. నల్ల గా కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ, 

పరవాలేడోయ్ అనిపిసోంది. 

జు ట్రుకి రంగేనుకో వాలే మో అన్న భయం తగ్గిపోతుంది. 

“శ మెంత యింది?” అని కేకెశాను. 

“ఇపస్సుడే కదండీ రేడియోలో చె ప్పడూ” అంటూ వచ్చింది మా ఆవిడ, 

“బమిుటి చె ప్పెడు?” 

తలకి అదేదో నూనె రాసుకున శమైమెందట. అని తన ఐడియాని మరో 

మారు బలపర్చుకు నే ధోరణితో చెప్పింది. 

నేను ఖాతరు చెయ్యలేదు. 

ఎనిమిదై పోయిందన్నమాట. అరగంటలో బయల్లేరి తేగాని బండందదుః 
టిఫిన్ తయారె ౦దా? అన్నాను. 

66 రక " 

బెజవాడా, హైదరాబాదూ వెళ్ళాలి, 

ఎనిమిది యాభయ్యయిదుకి రైలు 

రాజమం(డి చేరెసరికి రెండ వుతుంది. 

మా బావబటురిది రాజనుం (డి ర ల్వేసైషన్లొ' గుమనసా. బండికి వచ్చి కలవ 

మని మూడో జులనౌడే ఉత్తరం రాసేను. ఒసాడు. తెరిచుంచిన పుస్తకాలు, 

సెషన్లో బిండాగుతో౦ది. మా బావమరిది ఫ్లాట్ భారంమీద సుంచుని నౌ 

కోసం ఇస వెతుక్కు.౦టాడు. 
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నేనే లేచి కంపారుమెంటు గుమ్ము౦ దగ్గిర నిలబడి శే_..... 
చు 

పని సులువె పోతుంది... 
frm 

అనుకుంటూ లేస్తున్నాను, 
అంతే 

పండి ఆగింది, 

న, దిగి పోతున్నారా?” 
వెళ్ళి తున్నాను గుమ్మం దగ్గరికి 

షా 

నలభమేగళా,విడ కూచుందిగా,నలుగురు గడుగ్గాయి బల్లి లో! 

స్టా చూసోంది, 

తాతగారూ ఎని పర్చి౦ది__ 

నన్ననా అని అనుమానంగా అటూ ఇటూ చూేే నను, 
నన్న 

ఇంకెవరూ లెరక్కడ, 

“దిగి పోవడం లేదండీ...” అన్నాను, 
“నురమీ అనుకోకపోతే తాతగారూ, శ మరచెంబుతో సళ్ళ తెచ్చి పత సల్ల రు దాహానికి గోర్చస్తున్నారు!” 

టూ చెంబు తంచంచంది, 

ఒకి గంనారిగా నిర్హాంత పోయేను. 

వెంటనే సర్దుకున్నాను కూడాను, 

ష్ అయ్యో దాని కేం భాగ్యం, ఇలా ఇవ్వండి!” అన్నాను. 
చేంబందుకున్నాను. 

౨ క్షణంలో హో ఇజం నాకౌవిడమీద వొతృల్యం లౌంటీది కలిగి తే బాగుణ్లని సందింది, 

oS నా న? | లో శ ౮ ౮ 
ఏళ్ళ రం! ఈ వృద్దుడు నీకామో తం నాయానికి అండగా వుండ 
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గలడమ్మా! నువ్వు నిశ్చింతగా వుండు తల” అని ఆమెను పొదివి పట్టు కుని 
వీపు నిమిరి చెప్పగలిగితే బాగుణ్లు.... 

కౌని అది ఎలా జరుగుతుంది. 

నాకు ముపష్పయ్యయిదో యేడు నడుసోంది. 
తల పండిపోతోంది, 

అదిచూసి నాకు నలభె అయిదేళ్ళ దాటాయనుకోవచ్చు. కాని నల ఖై 
ఏళ్ళొవిడ తాతగారూ అని పిలవ్వలసినంత వార్తక్య్యం కనబడదు. 

పండుతున్నది తలవొకు. ణః 

చర్మం మీది నున్నదనం, అనయవాల్లోని దారుఢ్యం, కంఠస్వరం లోని 
స్పష్టతా.... 

ఇవేవి గమనించకుండా పున్ననా ఆవిడ? 

పోనీ నా వేషం చూడరాదా? 

డారు. కలర్ పెనొామా కంటు తొడుక్కున్నాను. 

డానిమీద. 

నూటికి యా భెపాళ్ళు బనీను కన్చించేటట్టుగా 

నూటికి నూరువాళ్ళు 'టెర్లిన్ బక తొడుక్కున్నాను. 
అప్టు డేటు మోడలు నల్లడయల్ రినువాచీ ధరించాను కుడిచేతికి, 
అదీ చూశ్ణేదా? 

నే చదివే పుస్తకాలు కూడా. 

భగవద్దితలూ కాదు, (బహ్మసూ తాలు కావు. 
ఉపనిషత్తులు కావు ఉపన్యాస వేదాంతాలు కొవు. 

మామూలుగా యువతీ యువకులు చదువుకునే రంగురంగుల షతిక లే. 
పోనీ నాకో లాంగ్ సెటువల్ల సంకోమించ వలసిన చత్యార పు కళ్ళ 

జోడైనా యింకా రాలేదు. 

ఇస్నిటిద్వారా సను తాత గార్ని కానని స్పష్టంగా కనబడుతూవృంచే కేవ 
లం జుటుచూసి....అదిదో ఆత్మ సౌందర్యం గమనించిన దాన్లాగా నన్ను తాత 
గారూ అని పిల్చింవం టే తనకి నామీద వున్న గ రవాన్ని తెలియజెయ్యడం 
లక్ష్యంగా పెట్టుకుందనుకోడమా? లేక మరచెంబు పోకుండా జాగతృ పడుతున్న 
ధనుకోడ మా? 

ప షో స్త 
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పు స్తకాల పబ్లిషర్ శాస్త్రిగారు సైషను కొచ్చేరు. 

నన్ను శై సెషన్నుంచి టొన్లోకి రవాణా చేసేరు. 

చ్చేనని సాయంత్రం షాపుకొచ్చి కలుసానసి 

కాల షొపుకి వెనక వేప్పండే గదిలో నాకన్నిటికీ నా 

వుండమని అన్నాడు. 

“ఎందుకు లెద్దురూ మీకో లేనిపోని (శమ.మా వొదినగారింట్లొ వుంటాను” 

అల్ల సూ 
అనే 

న్ 

© ఫ్ 0 ఓ 2 [| (0 ox 

J TT 

ణు గ ఒకి 

అనాను, 

| “అదేం కుదర్లు సార్. రాక రాకొస్తారు. ఏవో కథలూ కాకరకాయలూ 

మనం మ -బ్లాడువో వలసినవి చాలా వుంటాయి. మీరు మాషాపు వెనకాల గదిలో 
స్రంజాల్ఫిండే! భో జనానికో చుట్లపుచూపునో కావాలంటే మీ వదినగారింటికి 

వెళ్ళొచు లెండి”. 

¥ స. స్త 

మర్నాడు పగలంతా ఆఫీసుపని చూసుకొని పెందరాశే మా ఒదిన 

గారింట్లో భోజనం చేసేసి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వుతుండగా శాస్త్రిగారి పుస్త 

కాల షాపుకి చేరెను. క. 

“క్యయ్రన నీలకంఠంగారు. అమలాపురం” అని ఒకాయన్ని పరిచయం 

దేసేరు శాస్ర్రిగారు. “ఈయనే రామగోపాలంగార అని నన్నాయనకి చూపిం 

చేడు. 

కొతాయన వేప్పు చూశాను “నమస్తా_రమండీ” అంటూ. 

అరవై ఏళు )ంటాయాయనకి 

ఎమ్మేల్యే అంచు నేత పంచె కట్టాడు. 

కోరా ఖద్దరు కమ్మీజు తొడుక్కున్నాడు, 

బీచ్ చేసిన ఖద్దరుకండువా చొక్కాపైన జీరాడుతోంది. 

“నీలకంఠ ంగారికి అన్నిరకాల సాహిత్యం ఇష్ట మె. ఇటు కధకులతూ, 
నవలా కార్లూ, అటు పద్యాలవారూ, గేయాలవాధూ తం సట వారికి మీ(తులె_ 

నాటక రచనమీద సేజీ నటనమీద అభిరుచి, స్వయాన నటులుకూడాను”ి 

అన్నారు శాస్తీగారు. 

“చాలా సంతోషమండీ మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు!” అన్నాను. 
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కాసెపు అది ఇదీ మాట్లాడుకున్నాం. 

ము ముప్పయ్యేళ్ళ సాహిత్యం మామధ్య తెరలు తెరలుగా దొ ర్లిపోయింది. 

నేను చిన్నప్పుడు చదివిన పాత ప్ప సకౌలు, మానాన్నగారు మాఇంట్లో య త్ర 

పెట్టన నలభయ్యుళ్ళనాటి నాహిత్య 'మాసప్యతికలు నాకెంతో bess ర 

సీలకం ధంగారితో సమానంగా సాహిత చర్చ చెసే ౧ట౦దుకు, 

“మది విజయనగరం అన్నారు కదూ అన్నాడాయన వుంతుండి, 

కస్త సత్ర. 

“అక్కడే చదువున్నాను” 

ఈ వరద” 

తమకి సంగీతంలో తగు హల (ప వేశం వుందని కూడా శాస్ర 

చెప్పాడు. 

“ఆ యెదోతెండి' అయినా విజయనగరంలో ఓ పదెళ్ళుంటే సంగీతం. 

అదె వంట ఒచేస్తుంది లెద్దురూ” అన్నాడు తప్పంతా విజయనగరం దె అయినట్టు 

“ఇచ్చ వుండా లిక దా.” అన్నాను. 

ఈశ్ర మ్రుక్సి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు గారు బాగా తెలుసనుకుంటాను 

అన్నాడాయన. 

“లేదండి. నేను ఐదో క్లాసులో చదువుతున్నప్పుడే ఆయన పోయారు.” 
“నాపి జా రమణ య్యగారు? 

“అబ్బే ఆయనింకా పూర్వమే పోయాడు కదండీ” 
EE అల్లా అంటారు గానీ మీకు వారు తేలిక పోవడ మేమిటి అని కళ్ళు 

సన్నగాచెసి నవ్వాడాయన. “గొప్పవారితో పరిచయం సాంగత్యం. వుండీ కూడా 
లదంటున్నారం పే అది కేవలం ఏద్య ఒసగిన వినయాన్ని సూ చి స్తుంద త” 

అన్నాడాయన, 

అప్పుడు తెలిసింది, గొయ్యత వ్యుతున్నాడా నాయనా ని, 

నయం నెను. పగల్పానికి పోయి ఏ (శుత పాండిత్య మో ఆధారం చేసుకుని 

నారాయణదాసుగారు నాకు తెలిక పోవడ మేమిటి? హరికథా పితానుహుడు కదా. 
ఆయన! ఆయన గజ్టెకట్టి బల్ల మీద కదను తొక్కడం పే___” అని అలాటి దేదో 
అనుంటే ఈయనగా రునన్నుతిన్నగాతీసికెశి అడిదం సూరకవికో ఆనందగజపతి 
మహరాజులు గారికో సమకాలికుణ్నీ నే నాపుటుక 1885కి లాగే సే వాడే, 
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. 

ఇహ కలియబడక తప్పదు” అయ్యా! మీచేమనుకుంటున్నారో ఏ మో 

కాని నేను మాతం మీరనుకుంటుటన్నంత వయోవృద్ధుణ్న కానంశోయ.నేను 

పుటింది 1932 తో "అన్నాను. 

న | సంధొమ్మిది వందల. ఎంతన్నారూ, ముప్పయి 

రెండన్నారు కాదు! బలే హాస్యంగా మాట్లాడ తారే 

( 

ఫక్ అల జా ఇ 
రా ల్ ౮ 

భశ 

రెండా? ఇంకానయం, నల ర 
" “నామ 

కరు అని నేనేదో చెప్పబోతూ వుంటే కూడా చెయ్య అడ్డం పట్బుశాడు. 

స్ట షే x 

మర్నాడు చెజవాడలో పని పూర్తవుతుంది, అయ్యాక హా(దాచాదు 

అజా 
అల్ల | టిగ ట 

వెళ్ళాలి, బస్సులో వెళ్ళడానికి టిక్కెట్లు రిజర్వుచేసుకున్నాను ఒంటిగం 

ళ్ yy a 
హ్ 
భె 
కా 

గ్ 

న్నరకి బస్సు. 

పదకొండున్నరకి ఆఫీసు పని పూ 

జెటుకుని హడావుడిగా వాళ్ళింటికి చేరాను 

ఇ షూ వొదినగారు లోపలి గదిలో ఎవరో వొక భద మహిళను పీటవేసి 
కూర్చో పెట్టి ఆవిడతో బాతాఖానీ కొడుతోంది. 

“పొరుగింటావిడ! పుస్తకాల పిచ్చి ఇంతా అంతా కాదీవిడకి” అని మా. 

తోడల్లుడుగారు నా చెవి కొరికారు, 

మేం లోపలి కేశ్ళేలోగా మా వొదినగారు కూడ ఆవిడ చెవి కొరికినట్టు 

న్నాది, నేను తన మరిదిననో చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ లేచి నిలబడ్డాదావిడ, 

“ఫీ మరిదిగారంశు మీ సత్యభామ నిచ్చేరా?” అన్నదావిడ చిన్న 

గొంతుకతో. 

“ఆ ఆయనే అన్నట్లు చెప్ప మరిచాను, ఈయన మా ఆయన వనిచేసే 

డిపార్డు మెంట్లో నే ఆఫీసరు” అంది మా వొదినగారు? 

“యలాగాండి 

“ఆ శరువాత. కధలు రాసే రానుగోపాలం ఈయనే?” 

“ఎయ్యచా బోయ్” అందావిడ “మ్బ రాసినవి చాలా చదివేనండో య?” 

ఇంతలో మా తోడల్లుడు గారు కలుగ చేసుకొని “అర్జంటుగా, ఆయనకి భోజనం 
పెట్టు, అవతల బస్సుకి స్రైమెపోతోంది” అని మావొదిన మొహం మీద 

నాలుగు చిటికెలు వేసేరు. లేకపోతే అప్పటికప్పుడు నాకో అభినందన సభ 
తయారై పోయేదెమోా. 

యింది. మా తోడల్లుడుగార్ని వెంట రి 
మలి 
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“వెశ్ళొసామ సుబ్బలకత్ష్మ్కీగారూ........ అది సర కాని చిన్నమాట. ఇలా 

వసారు? అంటూ ఆవిడ బైటికి దారి తీసింది. 

ఒక్క నిమషం లోనే కాళ్ళూ, చెతులూ, మొహం కడిగేసుకొని, భోజ 

నొనికి నా ఆలస్యం ఏమీ లేకుండా తయా రెపోయేను, ఇంతలో మా వదినగారు 

పళ్ళన్నీ కనబడేట్లు నవ్వుకుంటూ వొచ్చి ందింట్లోకి. 

“ఏంటీ కులసా?” అన్నాను. 

“కుత మరి! ఇటు_సంపాదాన. తతుకరి అన్నిటికి ముంచి గొరవం 

ఇన్నీ వున్న భాచ్యవంతుడి వయాకపు కులసా కాదు మరి?” అన్నాది మా 

వొదినగారు. 

“ఆవిడెవరో బైటకి పిల్చి చెబితేనే గాని నీకు గుర్తురాలేదులా వుంది, 
నా భాగ్య మంతాను” అన్నాను. 

“అంతే అంతే” అని ఇంకా నప్వుకుంటూ సంభాషణ మాతోడల్లుడు 

గారితో సాగించిందింమా వొదినగారు, 

“మా సత్యని మాణిక్యమ్మగారి తమ్ముడికి చేసుకుంటారేమోనని 
పెళ్ళిచూపులకి పిల్చుకొచ్చెం మీకు గుర్తుందా. తాడేపల్లి గూడెంలో.” 

“అదేమో నాకు జాపకం లెదు. మీ అక్క చెల్పెళ్ళకి వొచ్చినన్ని సంబం 
భాలు భూపపంచం మీద ఎవరికీ వచ్చుండపు, అవన్నీ ఎవడికి జ్ఞాపకం!" 

అనేశాడాయన. 

“అప్పుడు మాణీక్యమ్మగారి తమ్ముడు నల్లగా వున్నాడని నూ సత్య 

వొద్దంది గుర్తు లేదట ౦డీ” 

“అయితే అపును కాబో దోల్లన్లూ, ఇవ్పుడదంతా ఎందుకు? ఓ పక్కబస్సుకి 
చెమెపోతుంచే!” ఆయనింకా పుస్తకాల షాపు కెళ్ళి పె, బేడా సర్దుకో వాలి 
కూడాను. తొందరగ వొడ్ర్దంచమంటూ వుంట!” 

“అదికాదు అంటూ వడనకి ఎర్బాట్లు చెస్తూనే. “అందర్నీ కొదని ఈ 

ముసలాయనకిచ్చి చేసేరుటమ్మా పిల్ల న్, రెండో పెళ్ళా, మూడో పెళ్ళా అని 
అడుగుతో౦దండీ మాణ్క్యమ్మగారు,” అని మళ్ళా నవ్వింది మా వదిన. 

“మతి పోయిం దెమీ పే? రెండో పె ళ్ళెవరికి? ఆవిడంే అన్నాది కానీ 

నువ్వు మళ్ళీ చెప్పడ మేమిటి, నోరుముయ్యి” అన్నాడు మా తోడల్లుడుగారు. 
నిజమే మరి. 
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నేను తోడల్లుత్ల కార, ఆఫీసర్ని కూడాను. 

మా వొదిన నాతో సరాగాలాడితే అడింది గాక! ఆయనెక్కడాడుతూ 

కూచో గలడు? 

¥ పో ¥ 

ను ahs దరాడాదు చేరను. 

సత పసాడ్ ఇంటో దిగుతానని అతనికి రాసేను. 
తట్, 

f క్రీ q 

గా 

బను,దిగి ఆటోచేసుకుని చిక్కడపల్లి వెళ్ళాను. 
సత్య పసాద్ యిచ్చిన ఎ[|డస్ను బట్ట, థ్ నెందిర్ని బట్టి ఆ ఇల్లూ 

వెళుక్కున్నాను. 

దొరికింది, అతను రాసిన ఆనవాలు... 

మెయిన్ గేటుమీద చెక్క బోర్లు దానిమీద తెలుగక్షరాలతో వి, సాంబ 
మూరి. ఎమ్.ఎ.ఎల్ .టి___అన్న పేరు! 

సామాను దింపించాను. 

“ఎవరి కోనమండీ?” 
“ఈ ఇంబ్లో సత్యపసాన్ వున్నారు కదండీ!” 
“ఉన్నారున్నారు సైట్ బ్యాంకీలో పని, ఆ క్కురాడేనా?"” 
“ec et అత నేనండీ __ఇక్క_డేనా?” 
“ఇక్కడే పెరటివేపె వాబా.అలా సందులోంచి వెళ్ళ స న 
అశని తెలుగుచూన్సి ఇత నెక్క_డో సర్కారు జీల్లాలనుంచి వచ్చినవాడే 

నని రూఢి చేసుకున్నాను, 
మొహం కాస్త తేరిపార చూడగానే మనిషి గురొచ్చాదు, 
“నమన్కాారం మెష్టారు! నన్ను గురు పట్ట లేదండీ?” 
“అదే అదే ఎక్కడో చూసినట్టు జ్ఞాపకం....” 

oot మెష్టారూ మేరు విజయనగరం కా లెజీలో లెక్చరర్గా నని 

aries దగ్గర బి.వి చదువుకున్నాను... 195] త్రో నా 'శ్పేర్పు 

నాని నా సూడెంటనుకలడ్దు లయ. “= “హౌనిస్తూనే ఫున్నాన్సుమా తౌని నా సూడెంటనుకోలేదు, అలహాదాద్ద యూనివర్సిటీలో నేన్స చదివినప్పుడు 
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_పొ'ఫెసరొ కాయన యంగ యిలాగే పుండెేవాడు. ఆయననుకున్నాను |” 
అన్నారు సాంబమూ ర్తిగారుే షక్ పాండ్ కోసం చెయ్యి జాపుతూ. 

చేతిలో Oss రారు కొ డానికి ఏళ్లదన్నట్లు టుగా నేను ఆ చెయ్య ౦దుకో 

సగా ఆచ రిజొ అబ్బాయి నా సూట్ కేస్ పటుకుని సందులోకి దూరిీ 

ఎ జీ జి జ 
శ 

శో 

రండో జాల ౦ది. 

క; పౌదరాచాడుల్. నననుకున్న పస్రన్న అయిపోయాయి. సాయంకాలానికి 
గాని శేపుదయానికి గాని చెజవాడకీ బస్సుటిక్కెట్టు కొనేయ్యమని నత్య రో 

(ఫనాద్ కి చె 'ప్పెను. 

వెగిరం విళా ఖపట్నా నికి వెళ్ళిపోవాలనున్నాది. 

అంచేత సాయంకాలం బస్సుకే టికెట్ దడొరికిషే బాపుణ్ణనిపిస్తున్న ది, 

ంతబ్లో కే సత్యపసాద్ ఫోన్ చేసి టిక్కెట్టు రపటికేనని ఇవాళ ఉండిపోక 
తప్పదని చెప్పాడు. యుప తీసుండల్లా చంబై వై ద్యనాధ్ భాగవతార్ కచేరి 

శీ 

Gs 

వుంది ప 

ag pa వ oe ఎలో అ గా ఇ న (| నాలుగురొజుల్నంచి ఆఫసు పనతో _పయాణాలొ సతమతమయిపోత్రు 

న్నాను. ఇవాళ అనుకోరుండా ఈ అద 

మహానుభాపుడు, దెంబి మనం Rie దొరకడు. ఆ 
మధ్య ఆయన విశాఖపట్నం ఎ వొచ్చినపుడు ఊపిరి సలవని పని, వెళ్ళ లేక 
పోయాను. 

ప్పుడు రలవనీ తలంపుగా ఈ అవకాశం. 

గొప్ప అవెశం వొచ్చింది. 
“సంగీత జ్రానము భ క్రివినా సన్మార్గము కలదె మనసా* అనుకుంటూ 

గొప్ప సంగీతం Sel మనన్సుని ఆయ త్తం చేస్తున్నాను. 

నాలుగు దొ జుల్నించే టెర్లిన్ పుతెన్ బటల మధ్య ఉక పోతున్నాను. 
దాని క్కూడా రిలీఫ్ దొరికి 5 

మొహం కడుక్కున్నాను, తల దుపు్యకున్నాను. తలంటు పోను కన్నా 
we రు ఆట జ ఆ నేమో, జొట్టు వచ్చులాగున్నా ది. గొప్ప గయుఖ౦గా ఇంది. 
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తిలకంసీసొ తీసుకుని నిలువుగా పొడుగ్గా బొయ్రైెట్టుకున్నాను, 

గాస్మో- ముబ్లపంచె తీశాను. ఉభయఎంజలూ ఫోసి కటాను. 
గొ ర మ 

కఖీ లాల్చీ వేసుకున్నాను. 

ఏకు. ని జె టికొచ్చాను, బసాండ దాక వచ్చి కిళ్లీ 
వీ 

1 

మీది డజ్రసున్నర ఆకులూ, నాలుగు పక్క వొడి పొట్లాలు, ఇంత సున్నం 

శో ఉమాదేవిగారిచ్చిన ఎలక్కాయలూ, లవం 

wh Joes ఇ ఇచ జర 
అర అ (::] లీ చ అస 

బస్సుకోసం చూసూ  తాంబూలం౦ వేసుకుంటున్నాను చిన్నప్పుడు 

ఎడు అలవాటు, సున్నం నున్నగా ఉన్నది. అకులకి పటించి 
we 

ఓ మ్మదాసులో ఉస్నెప 

oa జల NN “Ney! సాకి ఆద 

సలుల పుణ్యాల ఎలక్ట్రిక్ పొల్ కి రాస్తున్నాను. 

కావిడ ఆ పోల్ని ఆనుకుని నిలబడ్లాది. ముచ్చటగా ముగురు పిల్లలు 

నారు. సుస్వం చట్బ ఎ(రచరకి ఎక్కడ తగులుందో నని దూరంగా జరుగుతూ 

న. 
యో 

అ 

pane 

గ్లో శకోవె త్రొనిపాక్ "గాడు ఎవడస్నటు తేరిపార చూసింది నావ్ పుం 
అలలో చం = 

అనుమానం వేసింది, 

ఎక్కడో చూశాను. 

అ wh Mn TN జ వ గ గార్ అయ ప, “౯ శ సొ 

భి ఆ అలలై తిరిగ గ బు_ర౦డు రు చూశాను, 

టైం వ 

నమ్మకం ఏర్పడుతోంది 

డులాషుంది, 

లుకరించెను గుండెలో ఆని రాసేడు 
t, $ గ్త్ జే Gr ఫ్! కీ fi rN 

wy టు చక 2 ఒడ £ 

(స్సెల్సిదాకా లెక్కలు చెప్పిన సుచ్బారావుగారమ్మాయి, 
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తనకి పదహారో ఏడు, 

విజయనగర ౦తో___ 

అన్నాళ్ళా ఎక్కడున్నా కానీ ఆ ఎడాది మా ఇంటి కెదురుగా వున్ని౦ 

ట్లోకి వచ్చేరు. 

చెవిలో సొంతరాగం గుంయిమంటున్న తుమ్మెదని సస 

ఏిడీవిడ సి మొగ్గ గాయ్మతి, 

చూపులో సే సంపూర్ణాలింగనాలు వను మకు నెవాళ్ళం, 

అంతకంటే ఏం చెయ్యాలో మా మాకు తెలిదు అప్పటికి మరి, 

ఆ తరువాత కొన్నాళ్ళకి నా శ్ళెల్లి వ యారు. 

ఆ ఇంట్లొ ంచి. నాకు గాయతి అపుస* శ్ళదు మరి. కాని 'పెళ్ళిచొప్పల 

కెళ్ళి ఆడపిల్లల్ని పరీక్షగా చూసేటపుడు గాయ, శే జ్ఞాపకం పచ్చి _పతి పిల్ల 

అలాగే కనబడేది. కాని _పతిపిల్లక గాయ్యతికున్నలాటే క శ్ళెక్కణ్నుంచొస్తాయి. 

ఎక్కడో సత్యభామకి తప్ప! 

పిల్లలు నచ్చకపోయినపుడల్లా గాయ్మతి జాపకానికొచ్చి ఆ మాట చెప్ప 

డానికి మొహమాట సడిపోయేవాణ్ని 

నాకిప్పణబ్నుంచీ పెశ్చేమీటమ్మా ని తేల్చే సేవాణ్ని, 

చివరికోసారి మా అను సుతో అన్నాను. 

సుబ్బారావు మేష్టారమ్మాయి గాయ్యతినై తే చేసుకుంటానమ్మా అని, 

మా అమ్మ భో గట్లాలు చేసింది ఎక్కడున్నా దెక్కుడున్నాది మా కాబోయే 

కోడలంటూనూ 

ఎక్కడున్నాదో మరి తెలిసింది కాదు. 
చివరికిక్కడ తేలింది. 

“నమస్కారనుండ” అంది, రెండు చేతులూ జోడించి 

నోట్నిండా ఆతులు. చెయ్యాడించేను. 

¥ ది విజయనగరం కాదండీ?” 

ఇహ్నేళ్ళయి పోయినా నేను పలకరించి మాట్లాడలేకపోయాను. పైగా 
తను సలుకరి "స్తమాడా మాట్లాడ్డానికి పల్ల కుండా ఈ ఆకులు నమలడం వొకటి, 

తల నిలు వుగా అడించేను. 

ఉమ్ము తుంపర్లు గాని పడిపోలాయే మోననే భయంతో కొంచెం వెనక్కి 
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గ చు చరా ది వంగాడు అండం కీ ఉస ఇంటి ఎర భమిడివాటవారు కౌటో, 

కుడిచేతి చూపుడువేలుతో “కరెక్* అని సంజ్ఞ చేసేసు. 

త స్వేన గాయ్యతినండి సుబ్బారావుగారమ్మాయిని._ మీ ఇంజుదురుగుండా 

“ ందేవాళం కొనా, ళు,. జాపకం ఉన్నామా?” 
శ మా - మెం 

కాటు ఉమ్మి "అయ్యో, ఎంత మాటా!” అన్నాను, 
టీ జ ఓ న్ ల తి ళ్ LE) 

డున్నాదు?” 

నకాల ఏడో రాయి తగిలినటు అయింది. అడుగు తడబడింది. బరు 
fu 

“బర్మ_త్పురా చలీ”? అని అడుగుతూ వాడేం చెప్పన్నాడో వినిపించు. 

కోకుండా దిస్నులో డూరీసేను. 
i . ¥ 

వాల్తేరు సెషన్లో రైలు దిగేసరికి పావుతక్కు వేడవుతొంది. రిక్షా 
మాటాడుకున్నాను. ఇంటికి చేరేసరికి ఎనిమిది దగ్గరవుతోంది. 

పనిమనిషి నేనూ దొ కేసారి గుమ్మం దగ్గర త టస్థపడ్డాం. 

“సరేగాని అలా సెలూన్ కెళ్ళి అప్పారావు నోసొరి రమ్మన్నానని 

చెప్పిరా” అని పనిమనిషికి పురమాయించేను. 

పనికునిక్ వెళ్ళింది. 

“అప్పారా వెరదుకూ?” అంటూ సత్యభామ ఎదురొచ్చిందింట్లోంచి. 

జేబులోంచి రెండు సీసాలుగా వున్నదొక పాకెట్ తీశాను. 
ప్ప మి ట్రిద్రి?” 

“జుటుకి రంగేసుకొమన్నావుగాో 
“అన్నానుగా నీ మీరు వేసుకుంటారని అనుకున్నానటండి! ఇంతకీ ఏం 

జరిగింది. = a 

“కసే జరిగింది." శ 

“ఏమి క్రథ్ధ౫ః . 

“*ఫన్సికిర్రాని కరి 

“పనికిరాక పోవడ మేమీ?” 

“నిజంగా జరిగిందెదైనా సరే కధగా సనికిరాదన్నారు ఆస్కా_ర్ వె లు! 
శశ బూర్ 99 ని దడే లొమా అమ” అని అరుస్తున్నాడు రెడియో సిలోనోంచి. 

౧౧ kK: 
1 

| 
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(“జో్యతి” మాసపతిక__జనవరి 1970) 

“ము మూ చమ నము టప. ముందు 

రెండు రోజులై ౦ది; కలె కేర్ మధుసూదన్ ఈ జిల్లాలో ఛార్జి తీసుకొని, 
[సముఖులంతా వొచ్చి పరిచయాలు చేసుకోడం అయింది, ఆఫీసుకి. సంబంధిం 

చిన వాళ్ళు ఒక్కా కం చ్యూ వొచ్చి దర్శనాలు చేసుకోడం ఇంకా అవుళూనే 

ఉన్నాది. నిన్న సాయంకాలం వెల్కమ్ పార్టీ ఫొటో, నిన్నర్శాతి ఆఫీసర్స్ 
క్లబ్ డిన్నరు యిచ్చింది. 

ఇవాళనించి “రోటీన్ వర్క్.” కూడా మొదలెట్టాలి. 
మొట్టమొదటి ఫైల్ తెరవగానే “అబ్బా!” ని “కుర్చీలో వెనక్కి చేర 

బడిపోయాడు. “అప్పుడే శిక్షలు మొదలా?” అని విసుగు కలిగిందతనికి. 
ఎవ్వణీ దగ్గిర్నించి పరిశీలించి చూడడానికి వీలేదు. పరిచయంవున్నా పర 

ధ్యానం నటించాలి, ఏసమెత్తు పొరపాటు జరిగినా “నీ ఉద్యోగం ఎందుకు 
త్రీసె సియ్యకూడదు? ని క లట యాడాదిపాటు ఆపిగల్ను జాగ ర. నిన్ను 
చావగొటి చెవులు ముయ్యాలనుందోయ్” అంటూ కాయితాలు సంతకాలు 

చెయ్యాలి, 

గుమసాలూ, శిరనాదారూ, పెరసనల్ అని సంటూ ఎళ్ళందరూ ఆ కాగి 
తాలన్ని ట్లో నూ వాద (పతివాదాలు ME కూర్చి పేర్చి సారాంశాన్ని తేర్చు 
తారు, ఎవడిమీదికో గాలి పోగుచేసి ధూళి రేప్పతారు. అందువల్ల ఎవరికీ నష్టం 
రాదు. కెసి ఆఖర్న తనుపొడ్కి చే కలంపోటు మాతం వాడి గుండెల్లో మం 

"పోటు అయిపోయి, ఆ దెబ్బకి వాడి పెళ్ళాం పిల్లలూ స్ ధిని పడిపోతారు. 
ఎడెవతో కృష్ణమూ రి రిట. నాలుగు సతత పాటు వరసగా వాడి పెరసనల్ 

రిజిష్షర్లు ఆలస్యంగా పుటప్పు చేసేడుట. వాడికి ఆరు నెలలపాటు ఇం(కీమెంటు 
ఆ పెయ్యాలని ఆ తడాఖా సర్వీసంతా (పతి ఏడూ నషం వొచ్చెటట్లు అజా. 

" అనీ.....ఆ 'ఫెల్లో (గంథం నడిచింది. 

“ఈ కృష్ణమూర్తిని నేను చూడాలి” అనుకున్నాడు కలె లెక్టేర్ మధుసూదన్, 
ఫెలుమీద “ఇరవై రోజుల తర్వాత దీన్ని నౌరు Pee అని (వాసి 



డ ఫేదార్ని కేకేసి, “ది. ఫెప్-.కృష్ణమూలి.ట...నెను రమ్మన్నానని కబురుపె 

అన్నాడు, | 

య సార్ 

“జు... ఎస్!” 

షా. కృష్ణమా రిని సార్. వి, ఫెప్, శ్ 

టన రిట.. ఫె నాణగేన్యట, అతనికి .... ఇరవై నాలుగేళ్ళు 

కూడా ఇవె wa తెల్లగా, ఎక్కడా పుట్టుమచ్చ కూడా లేని రంగు, 

తిన్నగా పోత బి సినట్రున్న వ్మిగహం. నల్లగా ఒత్తుగా ఉంగరాలు తిరిగిన తల, 

బిరుసుగా పొగరుబో తనంతో మెరుసున్నాది. 
కృష్ణమూర్డి....కృష్ణమూ రె ... ఆర్, కృష్ణమూర్తి కాబోలు. "ఫెమిలి 

యర్ నేమ్. 

కృష్ణా....ఆర్. ఎమ్. కృష్టా.... మేగాడ్ ఫర్బిడ్....బి.ఎస్సీ ఆనర్స్ 
చదివి ఇతగాడిక్కడ యూడీసీగా అఘోరిస్తున్నాడా?.... ళక్యూములేటివు ఎ ఫెక్ష్తో 
ఇంకి మెంట్ నాప్ చెయ్యాల్సింది ఇతని కేనన్నమాట! 

“ఎస్... వాట్ మేడ్ యు కమ్ హియర్ ?* 

“కబురు చేశేరుట.ో 

“బఐసీ!.... సో. నువ్వు కష్టమూ రా? ని సద్దిక్స్ ఏమిటి” 

“అద్కారీ;గన్ లె లై సెన్సెస్, మునిసిపాలిటీ పక్ |” 

“ఆల్ రై ట్ 'ఇదిగో, ఈ ఫెర్ చూసేవా! దీంట్లో నీమీద రివర్షన్ కి చాలి 
నంత మెడి రియల్ ఉ౦ంది,అయినా 'నేనిప్పుడేమీ అర్హర్ను వెయ్యడంలేదు. స కీరవై 
రోజులు టైమ్ యిసున్నాను. ఈలోగా నువ్వు బుద్దికలిగి జాగర్తగా పనిచేను 
పన్నా సరి... లెక పోతే” 

థాంకూ్యసార్” 

ది బై! నిన్ను నెనెక్కడైనా చూ సేనా?” 

కృష్ణమూ రి ర్తి మొహాన ఇంత సేపూ దాగిన చిరునవ్వు గలగలా చప్పుడు 
చసూ ఒ టపడింది. ఆ an పంపే పాఠ జ్లాసకా లొస్తున్నాయి. 

“సెమిరలియర్ నోయిస్__ 
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సముదపు కెరటాలు బండరాళ్ళ మీద కొటుకు నేటప్పుడయ్యే చప్పుడు. 
క రభరిణలోంచి గవ్వలు సిమెంటు గచ్చుమీద ఒంపినస్పుడ దు చప్పుడు, 

ఆహ్లాదంగా వుండకపోయినా ఏదో బ(తంగా వుంటాయి కొన్ని శబ్దాలు, అలాంటి 

వాటిల్లో కష్టమూ రి పకపక న వ్వేటస్పుడయే చప్పుడుని వ. అది పాత 

సరిచయపు ధ్యనీ.... 

సందెహాం లెదు....ఆ. రెమ్. కృష్టా! 

“చూడ్డంకాదు సార్నునిద్దరం వాళ్తేరో ఆల్మధా యూనివర్శిటీలో 
సద్దర్శ సదన, రూమ్ నెంబరు అరవై ఆర్హో__* 

Fouad 

“మూడు రోజుతుగా సెలఫఖుతో ఉన్నాసండి.... అందువల్ల తమరు కబురు 

సె'టేదాకా కీ చేసుకో లేకపోయాను ౨ 

“ఇటీజ్ ఆల్ రైట్!” 
వ ఫు స్త 

“వాడికి కబురు పెటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చార్లగా!.... వాడి సంగతి మీకు శతేలీ 

ద్భార్ !ఈ కలెక్త రెటుని క్ కొండ చిలవలాగ చుటుకుని ఒదలకుండా వున్నాడుసార్. 

తిన్నగా పనిచెయ్యడు; _టాన్ఫ ఎల్ చెస్తె పోడు. వూళ్లో క బైల అడితీ ఊరి 

పక్కనే పొలం. వూళో 7 సొంత యిల్లూ సినిమాహాల్లో సేర్లూ, అందరూ ేలి 

సిన వాళ్ళు, అత్తారు కూడా యీ వూరే....వాడు తెచ్చే ఇన్ప్తూయన్సులకి, రిక 
మండేషన్లకి, కానుకలకి ఇక్కడికి ఇదివర రకొచ్చిన ఐ.ఎ.యస్. ఆభసర్గ్ల ౦దరూ 

ఎలాగో 'కొంగి పోయేరు, మేరె వాణ్ని ఓ పట్టుపట్లాలి సార్. అని పి.ఏ. 
చెసె పృడు, 

కహ అన్నాడు క కలెక్తరు. 

మధుసూదిన్ ఇంకా చాలా సేప్ప “వాణ్ని” గురించి ఆలోచించేడు, “ హాడేం 

నె నెరగని కృిష్టమూర్తా! వాణ్ని గురించి మీకన్నా నా కెక్కువే శెలుసును.... 
ఏ మొగల్ పాదుషానో మళ్ళ యిలా పుద్భవించి వుంటాడు.__-అంతఠ విలాస 

పురుషుడు ' వాదు. వా చదువుకొనేటప్పటి కే. వెలది. పొనంబు జూదంబు 

అంటూ చెప్పిన స్పష్ట వ్యసనాల్లో మొదటి మూడూ అబ్బేయి. ఇప్పుడూ ఉండే 
ఉంటాయి, అడ్డం వొచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎపడి యోగ్యత నిబట్ట వాడికి చేతికీ 

మూత్రిక్తీ Hane అనుభవించనియ్యండ రా అనడం వాడి విద్య. mrs 
త్రినే వుంటార్లెండి.. 
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“వాడి క్ర (ఫీబర్డ్ 1” అనుకున్నాడు మధుసూదన్. 

“మరొకళ్ళకయితే వాడికున్న ఆ స్వేచ్చ; అనుభవించడానికి ఆ యోగ్యత 

ఎలా వసాయి?” 

“వాడితో పోలికే లెదు!” 

“"మనదం౦ంతా జైల్లొ జీవితంలాగ మరీ రొటీన్. అంతా యాం తికంగా 

జరగాలి. (ప్మోగాం ప్రకారం, = బం (ప్రకారం, ఎక్కడా తేడా రాకూడదు, 
ఎక్కడొ ఎప్పుడూ మ ముందూ వెనకా తకొంభయిమంది కాపలా, Ee ఆర్షర్సుకీ 

ఆందరూ  చెప్పగరిగినన్నిరూల్యూ సలహాలూ వుంటాయి, ఏ 

వ పోయినా అందరూ వింతగా చూసారు. 

కే ఆ అసలు స్వేచ్చ అనేదే లేదు.. .జొంచాయతో కస్రమ్బి డిపారు 
- | బి టబ 

'మంటో ఉండేవా వార్టాజఅప్పుడె నయం కావలసినంత స్వెచ్చ పుండది* సంపా 

దన; విలాసం; భోగం. అన్ని పురం డ్యూటిదిగి వెళ్ళివోత చీకట్లోకి వెళ్ళి 

పోవచ్చు. చీకట్లో అంతా తమాషాగా వుంటుంది. ఎప్పటిక ప్పుడు దొ తగా 

(థ్రిల్లింగ్గా సుఖంగా, ఎన్నో దేశాల మనుషుల్లో పరిచయం, స్నేహం, 
సంపర ... స్వరాష్ట్రంలో పుండె సదుపాయంకోసం అవన్ని వొదులుకొనీ 

యిలా కం 

“ఇక్కడ నే నెప్పుడూ నెనుకాదు. (ప్రజలకి, (పజా '|వతినిధులకి సాధన 
నామ్మగిలాగ చేసిసేరు ఈ ఉదో్యోగాన్నీం ఎవ డెషిడే ఎవ్పుడెప్పుడో వచ్చే 

సాడు, ఏ క్షణంకూడా నౌ యిష్టం లేదు, 
న! 

చొ నిమా చూడాలని వుంచే ముందుగా నా పరల, క్యాంపు 

కార పాలు యజమానికి కబురుచేసారు.వాడే మో “అన్ని సరిగా ఉన్నాయో 
కేదో చూసుకుని, ర్త నాకోసం బోలెడు | వ వ స్ 

సు lu నాగ రపడ్షి' సం బెొలడు ఎర్బా ట్లు చె ససాడు, పోలీసు 

సూపఫకెంటుగారు ఓ అరడజనుమంది జనాన్లని ఏలెతే ఒక యినసె స్సెక్షరుత్రో 
సహా అక్కడి డ్యూటీమీద పుంచేస్తారు. 

$s జ MY" నను రోడుము ద కార్లో వెడుతూ నా యిష్టం వచ్చిన దగ్గర అయిదు 
నిమిషాలు ఆగి అక్కడ జరగుతూవుండే వింతనే చోద్యాన్నో లేక గలాటానో 
గమనించవచ్చునా? ఏలెదు వీల్లేదు, నేను తీయ కేగాని నాక్షానికి వనికిరాను, 
RE ny చ శ Ens నను ఎక్ష_డెనె నిలబడ్లానం కే అక్కడ మామూలు జీవితం అంతా స్టంభించి 
పోతుంది, 

చ హౌ మ 
ce 

[ 
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“నేను చిన్నప్ప టిలాగ హోటలుకి వెళ్ళి నాకు దాగా నచ్చే దెదైనో హోటలు సెర్యరుతో తగాదా లట్టుకుంటూ వాణ్ని కిందామీదా పెట్టి తినడానికి 
వీలుంటుందా?” ఉండదు. నా డ 'ఫెడారు పర్మిషన్ లేకుండా నేను పచ్చి మంచి నీళ్ళుకూడా తాగడానికి వలదు. వాడ క్వార్టర్స్ ఆర్. ఐ. అసలు ఒప్పుకోడు. 'నాకెపర్రైనా గరల్ (ఫెండు ఉన్నాదనుకో అఆవిజి నేను నా యిష్టం వచ్చినట్టు కలుసుకొవచ్చా?....నాతోబాటు యం, వ. చదివిన, సునంద ఈ ఊరి వుమెన్సు కాలెజీలో ఇంగ/్రషుకి హాడ్డాఫ్ ది డివార్రు మెంట్ గా వున్నాదిట.ఆవిడా 
నెనూ తరుచుగా కలుసుకోవాలని వుంటుంది, కబురుపెట్టి వెళ్ళవచ్చును, కాసి అంతా కృతిమం౦గా పుంటుంది. తబురు పెట్టకుండా నౌ జీప్ నేను డై (వు చేసుకు వెళ్ళొచ్చు. కాని అనీ కృ(తిమంగానే పుంటుంది, నేనెక్క_డుం'కే 
అక్కడ వాతావరణం సహజత్వాన్ని కోల్రో తుంది, 

౪ నన్నుగురించి తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అంతా అంతులేని విస్స రింగ్ కాం'పెన్ నడుపుతారు. ఏళ్ళంతా నాకు కావలసిందాన్ని నాక్కావలసి 
నప్పుడు నన్ను అనుభవించ నినారా? _పక్షకులు లెకుండా నెనొక్కు పని అయినా చెయ్యగలనా? ఒక్క కోరె. అయినా తీర్చుకో గలనా?__౫ 

అని ఆవేదనలో పడాడు మధుసూదన్. 
“వాట్ కృష్ణమూ ర? ఏమిటంటావు” 
"నన్నడిగి తేనండి నా డ్యూటీని అలా మోస్తూ కూర్చొకూడదండి. 

డ్యూటీ దిగి పోగా నే” 

“నా అంత పెద్ద ఆఫీసరు డ్యూటీ దిగిపోవడం అనేది వుండదేమొ.” “అలా ఎందుకనుకోవాలి? ఎవరికి నచ్చిన అండర్ నరల్త్ వారు తయారు 
చేసుకుంటూనే వుంటారే! అడ్డ స్టి చెనసుకోడంతో ఉంటుందను కుంటానం డి”. 

“(పతుత్నంచేసి చూడాలి. ఈ మొనాటనీతో నాకు బోరు కొడోంది:” 
x ఫ్య ప 

“కలెక్టీరుగారు నాకొక చిన్న ఉపకారం చేసి పెట్టాలి.” 
“అదేమిటి కృష్టమూ ర ఆ భాష[?....సాఠీ.... ఎవరో వొచ్చారా నీ కూడా%...ఎస్ [2% 

“ర్య అమ్మాయి.....అ 
“నమస్కారం సార్.” 
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॥ ప ర 

ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి అందంతో, చురుకుతనంతో, ఆమె అవయవాలు, 
కళ్ళు ముంసీపో తున్నాయి. గా వాపేఫిగర్ [ఈ అమ్మాయికీ ఉపకారం చెయ్య 

గలిన పరిసితిలో ఉన్నందుకు నాకు కం[గాచులెషన్స్- 
ట్ దు 

కూర్చొమన కరూడదు,....... 

“ఈ అమ్మాయి. పేరు రా జేళ్వరి.కలెక్షరాఫీసులో చెంపరరీగా క్ర 

పద్యోగం భాళీవొచ్చింది.. ఈమె అప్లై చేసందిసార్, కలెక్టర్గారి 

ఆది 

కం అల As a2 1. 6 

కష్టమూ రి ఆ (ప్రశ్న అనవసరం అన్నట్టు నవ్వేడు “బంధువులాంటిదే 
నండి విళ+సిసడూ నేనూ న. 

అ గా 
స్ట్ 

శ 

జ. సరా?.... ఆవి డెవరు?” 
న 

శాకరు కదండి... మాకు నెబర్ కూడాను." 
ta య 

అస పసం గోటు చూసార నుకుంటాను ఆ వ్యవహారాలు..త ర వాత 

కనబడ మను... 

గ ౯. Ye 
“కియోప్మాటాలాగున్నాది, దానికి నున ఆఫీసులో ఉదో్యగం ఖర్మ 

ఏమిహోయ్ కృష్ణమూ శ్ర? 
“నేనద్భషవ ంతుణ్ని సారి. ఈమె కుడా మీకు నచ్చ బమో అని భయ 

పడి పోయాను! 

| ¥ షా 
డరీఫెలోస్! వెపవ కాయితాలూ వీళ్ళను: రొటీన్, రొటీన్, అంతా 

మార్పులే లని మందకొండి బీవిశం!.ఏమిటిది?- 
రట. _ఐచర్నెమానెజి _ రెజ్జెల్లెందుకో! రెప్యూజ్డ్....ఇ దేమిటి? _ 

(పమాషన్ ఈ ఏడాది ంప్టల ర ఈ చె త్త ఫెలు న్? ne 

గ్ హ్హ న్ 2 

లం 

ఈ పెంమిటిి . దోరుమెంబర గ్గ 
జ ఎట = బోరుమెంబరు వస్తున్నాడు * ఎ కా కాా౦ పులో 

“వా ల్ శ. జి pre 
4 డాడ్ ౨ ఆరె లటుద ఆంకేలు జు అన్ని రొరుల లెక్కలు, ఇలాంటివి ెలోకటి 

పంప నె అబా గ్గ? ప (బింగ్ 
కన 1 
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'కృష్ణమూర్రి 'ఫెల్సమీలవా?.... యస్, క్కష్ప్షమూ ర్తి_స్పీక్ సక్ ఎ 

బౌట్ మె స్వీట్ (ఫిండ్ 1 ....(వింగ్! బింగ్ దట్ నెస్ [కిచర్ ఎగైన్. 

ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. ఈ కృష్ణమూర్తి గాడొకడు.. కబురు పెడితేనే 

గాసి కనబడి చావడు. 

“ఏమయ్యా._ఎం వచ్చాపు?” 

ర్య ఫెల్లో స్సెర్ రాశారుసాల్” 

“ఐసీ 

“దీంట్లో కాంప్లి కేషనేమీ లేదుసార్....ఆర్షరు వేసెయ్య వచ్చునండి__” 
“వెధవ ఫెల్ళూ వెధవ ఆర్రర్నూ నువ్వూ 

“అయ్య.” 

“అ ంవరా అమ్మాయికి ఉదో్యోగం కావాలన్నా పుగా” 

“కవు చి త్తంసార్, కాని ఆ అమ్మాయి యస్నల్సి పాసవలేదుట సార్. 

బెప్పుమాత్రం చెయ్యగలదు. 

“వంట వచ్చునా?” 
“ఒచ్చునార్ . 

“నా మిసెస్కి ఒక లేజీ అసిసైంట్ కావాలి....కొన్ని నెలలే అనుకో_ఆ 

మధ్య వచ్చినావిడ_షి ఈడ్ వెరీ ఇరెగ్గులర్ ....షి ఈజ్ ఓల్స్ ఆల్బో-” 
“సర్ర్” 

“ఒకసారి ఆమెనివచ్చి నా మిసెస్కి కనబడమను, రేపో ఎల్లుండో 

జాయిన్ కావచ్చు,” 

“సం సాత్ 
“బాగ ,ర్హో 

“ఎంతమాట సార్! నాఠరొమా తం తెలీదా” 

ఫ్రా షః షే 

“నమస్కారం సార్.” 

“ఎవరది?._ఏమిటీ_మిస్ రాజేశ్వరి? ఏమిటి, ఇలా వచ్చేవు? ' నిన్ను 
ఆఫీస్ రూమ్ దగ్గరికి పంపిం దెవరు?” 

“నేనే వచ్చానండి. ఆఫీస్ పనిమీ దేనండి” 
“బిసీ వాట్ 3నైడూ ఫార్యూ?” 
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“బందల పరులతో బంజర్లు సంచి పెడుతున్నారటగా, మా చిన్నాన్నా 

గారు అప్లికేషన్ పెటుకున్నారండి, పదెకరాలు వారికి (గాంటు చేయిస్తే మీ 
og ఠా జ్ 

రు చెప్పుకుని (బతుకుతారండి. ల 

“అరె! ఏమిటో అనుకున్నాను, న. మాట్లాడ డ ౦ కూడా వచ్చు నే!.... 

ఆర్రెజ్' ఐ విల్ డూ ఇట్ లొ 
Cam 

ష్య ¥ ప్రే 

క [9 

“ఓ'_లా జేళ్యరి_ ఏమిటది?” 
__ఈ చీటీమీద పేతు రాసి వున్నాయన మూ ప అల్లు 

డండి. నారాయణ పేట తాలూకా ఆఫీసులో ఎనిమి దెళ్ళబట్టి మగ్గి పోతున్నాడండి. 

ఈ వూరికి (టాన్స్ఫరు చేయించమని _పాణం౦ తీస్తున్నాడండి. క్ 

“అంటి?....నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేసి పెట్టగలవని అతనికెందుకు తెలి 
అంది” 

“ఎంతమాటన్నారండి సార్!....నేను కలక్షరుగారి వంటమనిషినని ఎవ 
రికీ తెలియదంటారా సార్ 9 

“ఐన! మరి అమ్మగారితో చెప్పావా?” 
“తమరు చెప్పమంటే చెబుతానండి.” 

షు న స్లో 

“స సూరా రెడ్ధగారు సార్.గోవింధపురం యువజన నంఘం (_పెశిడె డెంటుగా 
వుండి చాలా మెప్పుదల అయిన పనులు చేశారండి.ో 

“ఐస-కూర్చాండి” 

(పసుతం వారు తమ దర్శనానికి ఒక పనిమీద వచ్చేరండి” 

అన్ పా 

, “కొత సిమెంటు ఫ్యాక్టరీ విషయమై గవర్న మెంటు రిపోర్టు హోతుం 
దట కదండి. దానికి పెట్ గా ఈయన భూమిని రికమెండ్ చేయాలని త్రమర్ని 
కోరడానికి వచ్చేరు, ల 

“గట్టగా చెప్పలేను మిస్ రా జేశరి' (కిందినుంచి రిపోరులన్నీ ఎలా 
వచ్చేయో చూడాలి. ల్ 

“తమరు దయ్రుతలి"ె స్తె (కిందవార్ని ఆకటుకోడ ౦ ఎంత సే సప౦డీ” 
సరే చూద్దాం వెళ్ళండి” 
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*4ఉ*శ ళల శ ఇ శ శి శి PEP న 

ఛళ ™ వెళ్ళాడా! 

“వెళ్ళాడం౦ండ” 

“టు చూడు మిస్ రా జేశ్వరి! ఈ వచ్చిన పెద్దమనిషి___ 

స్తూ ర్రా రెడ్డండ” 

“ది చెప్పావు...సీ కెలా పరిచయం” 

పరిచయం కూడా లేదన్నమాట” 

“ఉన్నదండి” 

“ఎలాగ? 

కా అక్కకి ప్రొలముందండి. అది ఇతనే చేస్తున్నాడు...” 

“నువ్వూ సీతోదాటు మీ అక్కా. ఆవిడతో ఆవిడభూమి చేసే సూరా 

రెడ్డ ఇంతమంది నా ఎడ్మిని స్టే షన్లోకి రావడం బాగాలేదు. నీ కిదివరకే నొలు 

గెదుసార్లు చెప్పాను... 

“ఈ ఒక్కటి చేసిపెట్టండయ్యగారూ. ఇంక అడగను” 

“అడ గవని ఎలా రూఢి?” 

“అడ గనంకు అడగనండి!” 

“అయితే యిదే ఎందుకు మానయ్యరా దు?” 

“చెప్పాలా, సార్? 

నో 

“అక్క ఈయనదగ్గ౮ వెయ్యిరూ పాయలు అప్పు పుచ్చుకుని నగ చేయించు 

కందండి.ఎతొందర చేస్తున్నాడు.” 

“ఈ పని చేయించిపెడితే ఆ వెయ్యి అడగడం మానేసాడు. అంతేగా” 
“అయ్య” 

“సో.__నాచత తప్పుడు పనులు చేయించడానికి మీరు లంచాలు కూడా 

పృచ్చుకుంటున్నారన్నమాట.” 

“అంతంత మాటలంటే నేనం చేసేదండి?” ల 

“నో గో__నేనిలాంటి పనులు చెయ్యను. నుప్వు a van 
“ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నానండి: అమ్మగారికి చె పసి. 
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“యూ, విచ్చు 

కలం కిందపడి విరిగిపోయింది. సిరా నేలమీద అసహ్యూంగా మరక 

కటి౦ది. 

ట్ట x గ. ౯7 
“హలో-కళకర్ స్పీకింగ్ 1....ఎవరు? పి. ఏ. గారా? నమస్కారం, 

జు 

నమస్కారం. ఎవరు? యూడీసీ కృష్ణమూరరినా? ఎరెస్టు చేసేరా ? మ. 

నాన్సెన్స్!....వారంట్ ఉంది కాటోలు.... .... ఐసీ.జామీను ఎవరినా వుంచే 

వాళ్ళే వచ్చి విడుదల జేయించుకుంటారు.___మన౦ ఇంటర్ ఫియర్ కానక్కంగ్ల 
స 

డెమో.పోరీస్ సూపరెంట్ అలా అనుకున్నారా? .... రిడిక్కులస్ నేనా, రూట్ 

ఆఫ్ ఆల్ పీపుట్....ఏమిటి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్మగ్లింగ్ అఫ్వైన్తో ఇత నికి, 

సందింధం వుందా! చాలా ఆశ్చర్యంగా వుం దెంథాం కూ” 
[ స 

రివిన్యూబౌర్హు ఆర్షరు (పకౌరం కలెక్టరు మధుసూధన్ కి (డాన్సర్ 

అయింది ఆర్షరు వచ్చిన అయిడదోరోజున రిలీవ అయి. పదమూడో రోజున 

కొ త్రచోటజాయిన్ అయ్యాడు మధుసూధన్. 

9 ¥ పడ 

“వేను జామీనుమీద విడుదలయ్యాను సార్, ఎన్ కె ్యరీవస్తే నా ఉద్యో 
గం పోతుంది. పోనివ్వండి, నా కేదో దెవుడిచ్చింది ఇంతవుంది అదే చాలు, 

కొసి ఆ సివి.ఐ.. వాబ్ళ దేవాంతకులు సార్, వాళ్ళ నోచ్ళ ముయ్యడానికి , 

(బహ్మాండం (బద్దలై పోతోంది సార్, వాళ్ళు (పతి ఇష్యూలోను మిమ్మల్ని 

నాతోపాటు మిక్నప్ చేస్తున్నారు. మీ అండ చూసుకుని నేను విజృంభించేనని 
వాళ్ళ రికార్డు. డ ఫెదార్ని ప్యూన్స్ని అందర్నీ ఎన్ కె (ర్ చేసేరు... ఎంత 

మందినని నో రుముయ్యటం.చచ్చి పోయాను సార్." 
“ఓ! వెరీసారీ!” 
“మీపెన ఈ రా జేశ రీ ఎఫెర్ రుజువు కాలేదులెండి, అది 1పూప్ 

ఆయితే ఆవిడ ద్వారా కొన్ని ఎ టాసిటీస్ జరిగాయని ఛార్జి వచ్చే దే_ఎలాగేనా 
కొన్నిఎఅ దే బంజర్ల పంపకం _్టాప్ పనిష్మెంట్సు (టాన్స్ఫర్ను-కొన్ని పితూ 
రిలు గవర్న మెంటుకి పోయాయిసార్,. మీకు తెలుసో లెదో.” 

“రసి తెలీదు” 

కౌని, ఏం పరవాలేదు సార్. సూరా రెడ్డికి మీరు బోలెడు హెల్పుచేసేరు. 
వాడి [బదరు నారాయణ రెడ్డి! మినిస్ట్రీ లో మంచి పలుకుబడి వుంది. నేను ఇక్క. 
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ణ్నుంచి తిన్నగా హె హాదరాబాదు వెళ్ళి అవన్నీ (శౌఏ చేయించేసాను. సూరా రెడ్డి 

కూడా ఈసరికి హైదరాచాదుకు చేరుకుని పుంటాడు.ొ 

“చాలా థాంక్స్ కృష్ణమూర్తి, మెనీ మనీ థేంక్స్. నువ్వు లేకపోతే 
ఇదంతా...” 

“పం రేదుసార్. ఇదంతా నా డ్యూటీ, 

KX షా ష్ 

గౌరవసీయులె న ఆంధ ET _పభుత్య ఛీఫ్ స్మెకటరిగారికి 

నమస్కారం. 

జిల్లా కలెక్షరుగా నెను డ్యూటీలో పుండి ఉదొ్యాగసులకు, (పజలకు 
ఇతర దరి ఖాస్తుదారులకు, కొన్ని త ప్పుడు ఆరర్లు జారిచేసినట్టు, వాటివల్ల 

నష్టం సొందినవారు నాపైన, లేదా నా ఆర్షన్హ పైన (వభుత్వానికి కత పిత్తూ 
ed పంప కొన్నట్లు తెలిసినవి. చాలా సంత రోషంతో ఈ సవాలును స్వికరిస్తు 

న్నాను. 

“నా విమః పృథిని పతికొ అని సంన్కుతంలో ఒకనుడి. విషు అంశ 
లేనివాడు పాలకుడు కాలెడని డాని అర్హము, పాలన నా చేతిలో వుండినప్పటికి, 
(పభుత్వము నన్ను పరికించి చా వాధ్యత గల ఉదో్యగానికి తగినవాడనని నిల్ల 

యించినప్పటికి, చిత్త చాంచల్యము వెల్ల, బలహీనతలకు లొంగని నేను క్ 

ఠప్పినమాట నిజము, అనాలోచితంగా అధికార దుర్వినియోగం చేసినమాట 
నజ౦. 

బాధ్యత గల (పభుత్ రోగి తనరు సచ్చినదారిని వి 3 (పజలకు నష్ష ౦వచ్చే 

సరీ లి ఏర్ ర్పడినప్పుడు సంత విషయాల్లోకూడా చాలా నిబంధనలు పాటించా 

లన్న విషయం నాకు అవగాహన అయింది. రప్పుచె సే మనిషి స్టాయినిఐటి 
కప్పు పరిమాణం పెరుగుతుందని నేను గుర్తిస్తున్నాను.వూమూలు మనిషి చేసే 
తప్పులే, జిల్లా క లక్తరుగా ప. సను చెయడ౦వల్ల చాలా సెద్దె తప్పులయి 

పోయి విపరీత పరిణామాలకు దారితీసింది. 
నేను చేసిపున్న తప్పులరు (వొయశ్చి తంగా సుతో ఉద్యోగానికి రాజీ 

నామా యిస్తున్నాను. అంగీకరించ (పాక్టన. 
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(“విజయో మాసప తిక; జూన్ 1979) 

థాంక్ ఎటు రాఫువరొవ్ 

సాయంకాలం ఆరుడాకా చూశాడు రాఘవరావు. 

విశ్వనాధం రారెదు. 

బ్యుర కా జెక్కి పోతోంది. నిరీక్షణతో అలిసి. 

“నేనేల్లుండి వెళ్ళిపోతున్నాను!” అన్నాడు నిన్న, ఆఫీస్ కొచ్చి, 
ఢిల్లిలో పుంటున్నాడు. కలుసుకుని ప దెళ్ళయింది. నిన్న అతను ఆఫీ 

ఇంటికి పోయి కబుర్లు చెప్పుకుందాం” అని ఆఫీసుకి 

“కుమ్మా” కొబయ్యడానికి సిదపడాడు.... 
రు 0 a 

“అది కాదు. ఇప్పుడు నేను అర్జంటుగా మా అన్నయ్య దగ్గరి కెళ్ళి 
పోవాలి. ఇవ్వాళంతా సూ అన్నయ్యతో గడపాలి. రెప్ప పూ ర్రిగా తీరిక చెను 

కుని నీతో గడపడానికి వొనాను, పునం ఎక్క డెక్కుడికో తిరగాలి. మీ యింట్లో 
కూచోడం కాదు. మనిద్దరం కలిసి కొంతమందిని కలవాలి. రేపు సలవు పెటి 

డు 
నువ్వి౦టి దగ్గరుండు, నేను ఉదయం ఎనీమిదిన్నరకి వసాను. మీ ఆవిణి 

mle అ వోసారి పలకరించి నిన్ను బె టికి లాక్కెడతాను. మనం మధ్యాహ్నందాకా 
యెక్కడో తిరిగి. భోజనం కూడా ఎక్కడో కానిచ్చేసి మళ్ళా సాయంకాలం 
దాకా తిరిగి, వీలుంటే యేదన్నా తెలుగు సినిమా చూసి, రాతి భోజనానికి మీ 
యింటికొద్దాం. భోజనం అయ్యాక నేను మా అన్నయ్యగారింటి! వెళ్ళిపోతాను. 
ఎల్లుండి వెళ్ళిపోతాను డిలీ కొ అదీ విశ్వనాధం నీరయం, య 

౬9 “డఊశ్నొ తిరగడమే అయితే. సెలవు పెటక్క రదు. బోలెడుచోట టల య కీంగులున్నాయి, ఆలా అలా మనం ఎటువెళికే అటు మన స్పాట్సు చూసు 

చెబితే... 
WE సెలవే పెట్టు!” అన కూడా 'విశ నాధం నీరయిం చేడు, 

షా | ____శదియం ఎనిమిదిన్నరకి వస్తానన్న మనిషికోసం, ఆరున్నరకి నిిదలేచిన 
ఉగరయ్నంచి అదిగో వసాడదుగో వనా డని వెయిటింగ్! 
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పవ్నెండు గంటలపాటు అంతులేని నిరీక్షణ! 

తన యింట్లోనే తనున్నాడు. అయి కే మాతం? కొట్ డోర్ డ్యూ టీమీద 

రోజుకి ముస్పయి కిలోయిటర్లు తిరిగే కాలు: ముప్ఫయి. మందిని తిరైనోరు. 

రెండూ కట్టడి పోయి ముర రగ పరర 

ఈ “ముహాను భావుడు రేప వెళ్ళివ తాడు, 

“నుప్వు తోటి డన దెదార్ో రాం 558 అనస్నాయ్యగారింటికి సాక్ న్ చేసా” 

నన్నాడు రాఘవరా పు, “*అలా౦టి పిచ్చిపన్లు చెయ్యకు. సతో జక 

గడుప్పతున్నానని తెఠి.సై జస అన్నయ్య పూరుకోడుొ అని హెచ్చరించేడు 

ఏళ (నాథం. 

ఇంక తప్పదుం జన్ చెయ్యువలసిం డె! 

మేడమీది దాటా వాళ్ళకుంది, టెలిఫోను. పాపం! మంచివాణ్ళు. ర 

రాతి అయినా సరే: ఆససనరం వచ్చిందం కునూ, అట్ను౦చి గరప సచ్చిం 

దంపేనూ, ఏమీ విసుకో)_కుండా; ఆనందం మాదే అన్నట్టుగా గౌడ నినారు; 

కబురూ చేసారు. 

SS క టి. కంపెని జెనరల్ మేనేజరు.3759. ఊహూ ఇంటో 

నెంబరు కావాలి. జనరల్ మేసజరు.ఇ దేమిటి, కృష్ణన్ అ అని పుంది? ae 

నవును. విశ్వనాధం అన్నయ్యగారి పెరు లోశేశ్యరరావు, ఆర్. ఎల్. రాష 
అంటారు. ఆయన ఈ కంపెనీకి జీ. ఎం గా ఈ వూరొచ్చి రెండు. నలలే 

అయింది. డై లెక్షరి ఆర్నెల్ల కిందట ఐచైైంది. అంచేత ఫోన్ కష్షన్ గారి 

పరిట పుంది...225 5. 

“హాల్ 

కో 

“ఆర్, ఎల్, రాజుగా రున్నారా త 

“మాట్లాడుతున్నాను 

“నా ఫేరు రాఘవరావు సార్! నేను మీ తమ్ముడు విశ్వనాధం క్షా స్కెట్ని 

(ఫెండుని కూడా.” 

“ఐన్నాను WOO, I OD ఫోటో గా ఫర్ కదూ 

“హావీగా ఫోటోలు రీసానం తేనండి. సర-_విశ్వనాధం. 'నేనూ కలుసు 

కుని పదేళ్ళు దాటింది. నిన్న ఆతను నా దగ్గిరకొచ్చి, ఇవాళంతా నాతో గడుపు 
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ఆ దాగరకు న 

శాసన, శలవు పెటీ ఇంటి దగ్గరే వుండమనీ,.. రేపు వెళ్ళిషోతున్నా ననీ 

చెప్పాడు. ఇవాళ పొద్దుట ఎనిమిదిన్న రక. వస్తానన్నాడు. ఇస్పృుడ్డు సాయం 

రాలం' ఆరు డాటింది.... హెల్ ఆఫ్. వెయిటింగ్! అంచేత కబురు తెలుస్తుందని 
మీకు రింగ్ సళాన్నాం 1” 

“ఆయామ్ సొ! ఏిస్సు=అడె యూ త మ్ముడ్లుఎండం. మాల. తొట్రు తిసుకొ స్కి 

మౌ పటం ంఓని థూడొా తీసుకుని, పొద్దున ఎడున్న రి కుటుంబంతో స 

షర పటము వంలేకకస అ OS పతక తలు బయోరి వెళ్ళాడు. ఇంతవరకు రాలదు, మిధ్యాహ్నాం | తంర. ఫణ. బశాడు, 
i 

అంచి చో న డో డిన్నర్ కి "సెట్ అయిపోయొరటి, ఎనిషుదిన్నరకొస్తార.ట 

ఆరక! మరకెలాగండి? ఆ ఆతన్ని కలవాలె? రేపు వెళ్ళిపోతాడు. pe 

రను ఏ బండికి వెడతాడో చెబితే (పెయిన్ దగ్గరైనా కలుస్తాను!" 
“న్గోంఆరసు రేప్ప వెళ్ళిపోన డంలేదు.. ఎనీవే.మీ ఫోన్ నెంబరు 

చెప్పండి, డత సు రాగానె ఫోన్ చె చ్తెయ్యునుని, చెబుతాను" . శ 

“మాయ ఫోన్ లేవండి. ఇది మా కోఎపెనెంటు గారి ఫోన్. అఆ ఆం 
సణన్తాపం 4. నెంబరు 4190ల. . 

“జస్టు ఎ సెక ండ్, కొగితం పెన్సిల్ పికప్ చేస్తాసుండ ండి[. 
“అర్క గ్గు సార్! ఇది మ పేరు. ముభుగా, నున్న. ఫోనండి, అంమే= 

ఆం, షల్, రాప్త అనే “పేరిట వుర్తిద్తి ఇది, ఆయన పె ఆర్. లత శ్రణిర్నావు 
గారొండి. ఆర్, ఎల్. రావు అన్న పేరుమీరు సుర్చిపోరు కదా! డెరకరీలో 
ఆ పెయు Wags చాలు" “ 

"బిసిగుడ్ జోక్! రతన 
oy 

“థాంక్యూ సం 

ష్ణ షు ష్య 
ఐచురో జాల బిజినెస్ ప్ తవ ముగించుకుని అ పడే ఇల్లు చేరాడు ఆ oజ 

ఇయు ల. విన్ను విజవ సంచి ఫోన్. న. "డు భార్య జ జసునాబాయికి. సున 
నంతా పంపును" కూతురు మాలతి ఖ్ పే. నిన్న సాయంకాలం ఇక్కడ 
మూలత సొద 5 రచం అంచె... ఆ సభకి ఆర్, ఎల్, రావుగారు ౩ ము ముఖ్య అతిథిగా 
ఎటున్నాలు.. ఆయన 2౮0 పెద్ద అధికారో, అంశ కన్నా అధికుడయిన త్రఖ్ఞా 
pine : (సొంచర్య ప్రయడని కూడా వినికిడి, 

de క్ + 
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అరు కాయలుగా ఉండేది. రాపుగారికన్నా ముందు కృృష్టన్ జనరల్ మేనేజర్గా 

వున్న కాలంలో తన వ్యాపార (పత్యర్షి పంచాప కేశన్ అరవంలో మాట్లాడి 

ఆయ మాయ గారడీ చేసేసి తన విజినెస్సంతా లాగేసుకుని తన నోట మ టి 

కరిపించాదు. 

పాటక చ్చ రికి ఆర్. ఎల్. రాపుగారు ఛీఫ్ గెస్తుగా రావడం తన విజి 

నెస్కీ టర్నింగ్ పాయింటు రావచ్చు, ఎందుకం పే, కళాకారిణి లి కి ముఖ్య 

అతీథితో రెసారు ఉంటుంది, ఆ రెపార్లు సహాయం దొరక బుచ్చుకుని ఆర్ ఎల్, 

రావుగార్ని ఓసారి ఫాయిలీతో సహా “టీ”కి ఇన్వై టొచే” ఎలాగో ఒకలాగ 
పీ. ఆండ్, టి కంపెనీలో కను పోగొటుకున్న విజినెస్నీ తిరిగి సాధి. వాలి 
దీనికి పునాది వెయ్యవలసింది అత్యంత సౌందర్యవతి, పూర్ణయవ్వానవతి అయిన 
తన పెంపుడు కూతురు మాలతే, 

ఒకప్పుడ యితే యిలాంటి కార్యాలు తన “భార్య” జమునాణాయి అవ 

యుగం అంతరించింది. మంచి ౯ 

చొరవతో, ఆర్.ఎల్. రావుగారి కళా పియత్యంపట్ల తగుమాాతం ముఖస్తుతితో, 

అ ప్రోోగోం ముందూ 'పనకా మాలతి ఆయనతో ఎలా ఎలా ఏమి"చేమిటి : మాట్లా 
ఢడొరీ, ఎస్నినొర్లు ఎంత స్వట్ గా ఆయన మాటలకి నవ్వాలి, కాన్ సర్దు చడ ల 

టప్పుడు ఎలా జలా టి సందర్భాల్లో అయన వేపు సార్ధకంగా చూడాలి. అన్నీ పద్ద " : 

లీలగా స. కాని యుప్పుడు జముసాజాయి 

త్ర్గ్గా రిహార్బొ చేయించాడు. అది గుర్తుచస్తూ ఆర్, ఎల్, రావుగార్ని ఎలాగయినా 

“కేదో” చెయ్యాలని చెప్పడానికే క నిన్న విజయవాడనుంచి or 
కాల్ కూడా చేశాడు. జ స 

“కారో! మా శ్రీ తీయర్ | ఎలాగ ౦ది నిన్న (సోటాం ౧” లని పలకరిస్తూ 

ఇంట్లో wn పెశేదు. 
చ 

“బాగా పాడ్రాసు వాడీ” 

శా 

శబా అకా ఆజా వే 

క్ల 

జ ల ప. _ 

“గాగ ఎమిటి.నాన్ సెన్స్! 'ఏద్బ్భుత ౦గా పొదుంటాప్తు డొ లింగ్! దా ాంట్లో 

డవుపేం పుండదు. కాని ఆర్. ఏల్, రాకృుగారు ఎలా రియార్స్ అయ్యారు?” 

wel మా ah డ్ నిడి అప ర్పునిటీ దార కః లేదు డాడీ!” ॥ 

ట ఫూల్ తున ల అపర్చునిటిలు బత _డన్నా డోరుకుతాయా? 

జ్ వొటిని సృృష్టించెయ్యలి. చెప్పాగా!” అని, పెద్ద "క్రేక్ర పెట్ట “జనా” 
అని భార్యని పిలిచాడు ఆంజనేయులు. Tn 

“అని తాడ్ డ్రాడీ! దశ మో మీటింగు ముందు ఫె'కేసి. రావుగారి 
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ఉర 

మీదికి ఇన్ వెట్ చెయాలెదు. నభంతా అయి పోయాక ఇప్పుడు సంగీత కచ్చేరీ 

ల్ 

EE 
2 

అని రొటీన్గా అనౌన్స్ చేసి, నిమిషంలో చేర్చ్ టేబల్ అన్నీ 'సెడ్సొకి లాగే 

శారు. ఆయన అడియన్స్లోకి నేను సైజి మీదికి మ ారిపోయాంలం 
“కాన్ సర్ట్ అయిపోయా ష్ ఆయన్ని కలిసి అడ గవల్సింది!” 

శత ఢిల్లీ హల ఇవలొ గెనైలు వచ్చారని డిన్నర్ కి ఎర్లిగా వెళ్ళి 

పోయారు డాడీ! మీర న్నద్థుగాన ఆలాపన చేస్తున్నప్పుడు, పల్లవి పాడుతున్న 
సఖుడు, చవ రో పొగడ్త న నచ్చినప్పుడు ఆయన్న చూస్తూ. పాడాను. కాని 

కున రాగం ey పల్లవ అవుతూ పండగా నె వెళ్ళ్ళిటేయారు.ో | 

“ఐటమ్ మధ్యలో లేచి వెళ్ళారా? అబ్ సర్ట్” 
“మువ్యలో అంటే నాబ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ డాడీ!.రాగం తానం, 

పర్టివి అవంగా నే వెళ్ళి బె పోయారు.” హా 

rca డోన్ట్ గెట్ .డిజార్టెండ్ ! చేజారిన అవకాశం లోంచి 

కొత (పయత్నానికి పాణం పోసు కోడమే ఆపిమిస్ట్ . చెయ్యవల్సిన పని, 
ఆల్ విట్! నేను స్నానం చేసి బట్టలు: మార్చుకొనే ల్లోగా అర్, ఎల్. రావు 

గారికి రింగ్ చేసి. ఎపాయింట్ మెంట్ తీసుకో, మనం ఆయన దగ్గిర పడదాం 
యువర్ సెల్ఫ్, మమ్ము ఆండ్ మి సెర్ష?* wy Fr 

ఎదురుగా పస్తున్న భార్యని చనువుగా నడుం మీద చెయ్యేసి రాక్కడుూ 

ఆంజ శే యులు “క్తన్సన్స్ .జమ్నా.ఆయ్ పోవె, "వర్ష. “ఫర్ యు.. టె 
మాలతి ఇంకా "పెంపుడు కూతుర్లాగే బీిహాప్ చేసోంది? ఇంకకం+ రు చిల 

నేరు కోక పోతే నర్ నువ్వెందుకు, నేనెందుకు? సిల్రీ?౫ అన్నాడు. 

“దాతో 

“హలో__ 
ఆర్. ఎల్, రావుగారున్నా రండి 

“మాట్లాడు తున్నాను '” 

జా gE 

“కన్య వ్ శ జి జ Se న. - వ 
| గ్ వ ri yb మస్కారం సార్! నేను సింగర్ “మాలతిని మాట్లాడుతున్నానండి 

ఆ పున లో సార్ ౪” 
(ఫ్ర | క 22) 

జభ ఖాంకూ,.” ~~ “ రా. G ట్ర్" జ్జ | జ 

TOT బ్రా a 

» 
of, 

«ff + 

య గ తీ 
శ్ | 
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“సిస్ను సంగిత కశచరి చే ES రదింలి ంగురొచా ఎనన కుంటాను?” 

“అయ్యో, గుర్తు రాడేం? యు శాంగ్ క్వయిట్ వెల్?“ 

“థాంక్యు సర్... ఇఫ్ యు డోంట్ మెండ్ _ నెను, డాడీ, మమ్మీ 

ఇప్పుడు షీ ఇంటికొద్ధామనురుంటున్నాము సార్! మాతో కొంత-టైెమ్ స్పెండ్ 

చెయ్యడానికి మీకు boise నార్ ౪” 

“ఓమషార్. యువర్ వెల్కమ్. వెంటనే రాకండి. నేను ఇస్పుడు బయ 

లెరి చిన్మయానంద .స్పచ్ వినడానికి వెడుతున్నాను. ఒక గంట పోయాక మీరు 

రాగలిగితే మంచిది. విల్ ఇట్ సూటు 

“స రైన్టీ సార్; డాం నిల్ బి సో ఫీడ్స్ నిజానికి ఆయన ఇప్పుడే ఇల్లు 

చేరారు. ఐదు రొజుల ప] తరువాత. ఇప్పుడు ఆరూ పది నిమిషాలై ౦ది. 

కాంపౌండ్లో నవుంటాం,. థాంకూళ ౭న Co J రై? ప్రో అ ట్ (3 (౮ ట్ 

ఫోను పెన్తుసి ఆర్. ఎల్. రావు పెద్దమ్మాయికి చెప్పాడు.” 

_.*చూడు, ఒక గంటలో మనింటికి శీలక్స్ ఎజెన్సీస్ (పొప్రయిటరు 

ఆంజనేయులుగా రు; వాళ్ళావిడ . జమునొబాయిగారు; వాళ్ళమ్మాయి వాట 

కచేరీలు చేస్తుందే, మాలతి. వాళ్ళందరూ వనారుట, వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు 

మనలాంటి వాళ్ళం వాళ్ళని చూడాలంటే సభల్లో నో కార్లలోనో చూడవల్సిం దె 

గాని అంటి దగ్గిర దొరకరు ' ఎలాంటివాళ్శ, తమంతట je ఫోన్ చేసి మరీ 

చెప్పారు, వస్తున్నామని. వాళ్ళు వచ్చసరికి ఇర్హంతా శుభంగా సర్దేసిఉంచండి. 
వాళ్ళకీ ఆఫర్. చెయ్యడానిరికాఫిలు, భి స్కెట్లు లెడిచెయ్యండి. మీ రంచరూకూడా 

కౌ స్త్రమరో సారి మొహాలూ అవీకడుక్కు ని ( పెజెంటబుల్ గావుండ ౦డి ఎ వాసిగా 

వుండక . నేను చిన్మయానందిస్నచికి వెడుతున్నాను;సరీగా సల ఛెనిమషాలు అక్కు 

డుండి వొచ్చేసాను. జాగ త! ఎక్కడా ఎమీ పొరపాటు రానివ్వకండి.” 
జ - ¥ ¥e 

పి. అండ్. టి. కంపెనీ జనరల్ వే మేనేజరు బంగాళా ఊళ కల్లా గాన 

లొకాలిటీలో వుంది. బంగ కాచుట్రూ రెండెకరాల ఖాళీ జా; . అందులో నాలుగు 

విలాస వేదికలు, వాటి మీవి వ పు ఎ కాలంలో ఆయినాసరే రోజూ 

కేజీన్నర పువ్వులు పూయ డానికి తగినన్ని రకరకెల సాం మొక్కలు. కొబ్బిరి 

ఉసిరి, జీడి మామిడి, మామిడి చెట్లు. రెండు మద్దిచెట్ట మధ్య, విలాసంగా 
వగ డానికి బలిషం విశాలం అయిన షృయ్య్యూల, ఇది ఇల్లా, లేకపోతే రామా 



నాయుడు సినిమాలో సటింగా అని ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా పుంటుంది ఆ వాతా 

వరణం. | 

Jee దగ్గిరొగి గి మె గా హారన్ కొట్టిన కారు 

సరిచయ మే. డీ క్స్ ఎజెన్నీస్ పోపయిటరు. ఆంజనే 
యులు గార్ని, “వాళ్ళావిడ” జమునాబాయి a అకక చాలాసార్లు చూశాడు. 

=౦జేత *లపాయింట్ మెంటుందా సార్?” అని అడక్కుండా నే "గెట తెరిచే 

స్విచ్చి క్ు కారు మెయిన్ బంగళో పోరికో. దగ్గిర ఆగే వేళ! నురొచ్చింది. 

అయ్యగా ద ఒక్కరే వున్నారు కనా, వీళ్ళు "రాడానికి పర్మిషన్ యిచ్చుంటారో 

అన్న సండేహాం పరి రిగతు కె కెళ్ళాడు గేట్ స్విచ్ చేసి, కాసి అప్బటి కే వాస 

తిన్నగా, అయ్యగారు చదువు కుంటూ కూర్చున్న మెయిన్ హాల్లోకి. వెళ్ళి 

పోయాద, .. | 

నో ఈం తలే త్తి చూశారు రావుగారు, పుస్తకం చదవడం అపి, 

ముందుగా “నము రస రర" చెప్పి నవ్వింది క త. నవ్వు స్వేట్గా, 

“మెల్రప్పృవస్*గా వుందని రావుగారి వనకాల' దూదా౦గా వున్న అద్దం ల 

“నేను సింగర్ మాలతి, నండి, మా డాడీ, మమ్మీ... 

ప్పి గ్రాన్ 

న్ా హద్యన్నా డు. 

వుగారు మళ్ళా పు పు సకం చదుకుకంటూ వుండిసోయారు ఒక నిమిషర' 

ఆ సిముషం గడవ డానికేము'గ్సురు తతిథులా మొహాలు: చూసుకోడం స్రాొగిర' 
చారు. రోజూ- చూ చూస్తున్న ముహోలే కోనడాన్ని మరింత విసు'గెంది. 

పాటకి ముందు లాగ, గోఎంత్తు సర్దుకుంది' మాలతి. రావుగారు. చూళారు.. 
“నేను సింగరో మాలతి. నండి, నిన్న కాన్సల్, rm మీరు. చీఫ్ 

గనుగా వచ్చారు. ( య. 

“ఐనో; ఎస్, ఒకటి రెండు సార్ల లోగడ. మీపాట శేడియోలో కూడ 
మ ౯ 

“థాంక్నండి.” జమునాహము కృఠజ్ఞతలు చెప్పింది “= 
“మా వాడీ 'అంజనేయలగా రండి మా మమ్ము జమ్నాజోయి. " 

సెక్షంగ్లు నిశ్శబ్దం. తరువాత రావుగారు “పస్? గగన" 
కంట య. SAW సట వప య Tw వాట్ రదు. ఫర్యుళ అని ' చూస్త - అద్ధం 

భరాగో సమ్మోసికఖా సుకతీనర 



1 కాను ఖ్ ఉసి కహా గహీంచి, మాలతి. వరో నవ్వు, “స్వీటొగా” * మెలిప్పువస్గా” కాకఫోతే 
og: జి EE న స్త అగా జం ఏ | కొంచెం మిప్బిపస్గా. నవ్వి, అడిగింది. “చిన్మయానంద స్పిచ్ కి వెళ్ళొచ్చే 
శారండి?” 

ఇ 

భధ స అవ త cy. RE న eat ఓ ఎవరు చెబ్బరు? ఆఫ్కోర్_ నను చిన్మయానంద స్పదెని లైక్స్ 1 a : bl : +, స Cone 

చస్తాను. ఆయన ఇవాళ ఇక్కడున్నారని తెలును. నిజానికి" నే నిప్పుడు' చదువు 
న న a చ న ఇ అగ క గానే జాం న్ AR. 5 n జో ల్ 

తున్నది కీరాశా ఆయన ర బణ .వు_సిది య, కోని స్ఫెబ్కి CON నె బర్ 

చేసే డిసర్ బెన్*, భరించభేను.” 

పులి చిన్మయానంట స్పచ్ చెద తున్నా నేని చెస్పాఠండిఫో 
ఇంక 

మిస్పివస్గా నప్వుతూ అడిగింది మాలతి, 

టు చెప్పానా; ఎవ రిక” 

“నాకే సార్! గట కింవట మీటు. ఫోన్ వన, ఏడుంపొవుకి రము] 
ఏ ర 

వారుగా!” 
ఏ 

ళ్ ళో ఖ్ 

రావుగారి రి 7 పెద్దవి, అలా € GJ C3 
G 

లు పడొరు యిగితిన ముగులూ నూ. 
2 ఓం (1 

1 wa నై న క కు ఇ . ణీ 3 “ఐసీ? 'సోమరు ఆర్: ఎల్, రాపుగారితో 'మాబ్రాణారవ్న మాట?" 
(౧. é 

రచి చూడశంలో ఎవని మరింత పైదవె. 
య bm 

శ్రే వాటోంచి శో క్రీ పొతం లస ఆఅ 
Er) 

“యప్రనౌర్ ? మీరె మొటాడా శ ad 
(౮ గ | 

వ్ + ఇని ౭ $ లీ ఖై రావుగారు వెంటన లేచారు. “ఆయామ్ సారీ? మీటుగంట కిందట ఆర్ 9 

ఎల్, రాపుగారిత ఫోన్స్ మాట్లాడారు,కాని నాత్ర కౌదు,ఈ ఊళో్ళో ఇంకొక ఆర్, 
ఎర్, రాపుగారున్నారు. వారితో చెప్పాలు మీరు; ఏడుంపావుక్షి: వారింటికి వ సా 

ల 

మ ని, అయన, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు బహుశా యు కోసం-చూనూవుంటారని, 
1 న స న * ల్ లో శ 1 wR a త్న యు జ ణ్ క ష్ణ నా కనిపిస్తోంది, అంచేత, అరు దయదేసీ ఆర్. ఎర్. రాపుగారింబటికి వెళ్ళడం 

& గా వం ఎట న్న mM NM న్న న ష్ ww బ్య జ్ న్ సుంచిది, లెకపోత, ఎు ఇంటికి వెళ్ళి, బు ఇక్కడికి రావడం లేదని కనీసం 
( రి అ; a జ అగ - ' Pn ఖ్ అ ' ॥ 1 ఫోన్లో అమినో ఆర్చుట ల సనుంజసం. గో కొంచెం అయింది, చనం మరో 

నూరు ఎప్పుడైనా, తీర్లిగా కిఎుద్దాం. థాంక్ టు. రాఘపరావ్9?” ఎని ఇం, సుడి నా, బగా తండ ఫా న య అలెజటుటరాఎ/” ఎని బయ్యి 
mn A Ron An Fh Sr rf a mn న mm. పి POS ౨అఎడించి, ఏతి rd మ 0 eM ow 3 బళ్ళ హోయారు, 

సెక్యూరిటి జవాను ఇంద ఆలస్యం చయ్యూరం౦ండా “లాం వొటాదు. 
' 

| 
రు సో 

ఛం చు రాఘసరావ్ ఎంటా చేమిటి? 
వాడెవడు, మధ్యని!ి అంటు. రేచి, బయటికి దారితీశాడు డీలక్స్ ఏజెన్నీస్ 

{he 

జ 

(బొ పయిబర్ ఆంజసయుయి. 

శ శ YY poy wee భా | యా ఎంతొ డో పం ద, రౌని, 

శో 

(కి 

bie 



[“జో్యోతొ మాసపత్రిక దీపావళి 1978 

పూసుకొన్న చిరునవ్వులో అ కనికి__నే సతన్ని గుర్తుపట్ట 

ఘునాఫరావుగారు కాదా! మీది గుంటూరుజిల్లా పర్చూరు కదా” 
ని చెయొ్యొదిలేళాడు, అంతలోనే, 

సు మమ్మర్ని గు రుపటలేక పోయి బి ర్లు 
ea, 

ట్ me థి s® అం శ ద ల్ శ ff ఇట్ల “నేను జగన్నాభాన్ని సార్. బాపట్ల తాలూకాఫీసులో మీ దగ్గర పని చేసే 

వా చేరో (పొఫెసర్ గా వున్నాను సర్-డిపాల మంటు” ar: 
వి 

“నేను మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టలేక పోయినాను. క్షమించండి! శ: 
ట్రలేక పోపడంలో ఏంతేంలేదుగాని" నాకన్నా క్షమాధిక్షకు డిగా 

సమొరాడతను.__మ్రు రు నన్ను + చురూ ఆనడం; క్షమించండి అనడం నాకేదో 
యిబ్బందెగా వుంది సార్. ఎంచక్కా ఏ మోయ జగన్నాధం అనేవారు, ఆ ఆవ్యా 

జ పు 99 యర మరి రాదా నార్? 

అపాండ తె అడెవాణ మో, 
Gat rae 

నేనూ అశవి వయనువాజే, సరాసరి డిప్యూటీ ఆ త హసీల్లార్గా చేరిన వాణ్ణి, 
అతను కొత్తగా కౌలేజీమెట్లు దిగి ఎల్. డి సీ.గా చేరినవాడు. ఆ అనుబంధంలో 

120 భరాగో సమగ కతా సంగణవ౧ 



ఆఅపునుః 

ఇంకో నాలుగురోజుల తరువాత గపవ్నరు వా లేరు వసారు. వారీ 

క్యాంపులో కొన్ని ముఖ్యమైన పరిశీలనలు జరుగుతాయి.అయితే ఏదో మామూలు 
Ca) 

గ 

విజీట్ లాగా, సెట్ ఎయిలగ్ Lire కనబడాలని గవర్నర్ గారి ఉద్దెశ౦ం. 

కొగితాలమీద అలా గే సూచించెరు.కొని అసలు పరిశీలన జరగవలసిన పడుట 

కలెక్ట ర్ గారికీ, డీ. ఐ. బి. గారికీ, కొంతచుంది ముఖ్యులకు స్వయంగా చెప్ప 

వలసినవి వున్నాయి. నంతా కొన్నీ రహస్య వషయాలున్నాయి్యి 

అందించవలసిన కొన్ని డాకు $ మెంట్లున్నాయి; ఆ కారణంచేత హోంమినిస్ట్రీ 

సెకటరీగారి అనుమతిని భం పచ్చాన్నెను. ఫస్టుక్షాసక ంవారు మెంట్ కొ లో 

“కఫీ వృంది నా పేరిట. 
bh పతా?” 

బీ జై 
ల [ed 

d సక a - cA 0 థం 
అ కర్ర 

cy ల] కూన ol ty (5 లో ట్ట ర్య fy లగ రౌ ౬ £3 oh న్ en 

ఇం౦కౌ కనొఫర్యొచె ఫి 

“ఐసీ!” అన్నాను, నా సహజ నిర్వికార ధోరణిలో. 
ఒక రె లే అధికా పచ్చి ఇంతకుముందే నాతో మాట్లాడాడు. ఈకు పేలో 

బెర్త్ అత నికివ్వడానికి నా అనుమతి అడిగాడు. ఇచ్చాను. “పొసఫెసర్ జగ 

న్నాధం” అం పే యెవరో అనుకున్నాను. ఇత నెనన్నమాట, 

“లోసలికి పోదాం పదండి!” అన్నాను. 

నన్ను దిగ బెట్టడానికొచ్చిన వాళ్ళంతా ఇతసు పలకరించడానికి ముందె 
వెళ్ళిపోయారు. “ఇక్కడే హేంగ్ అవొద్దు. నాకు వబ్లిసిటీ నచ్చదు!” అని 
నిష్కర్షగా కసింనాను వాళ్ళని. ఎనొచ్బిస పని పరము రహస్యం. నా ఉనికిని, 

గ గూ 

మూవ్ మెంటు*సు ఏవరో గమనించడం నాోషం పుండదు. 
f శ 

3 2 ప్ల 

“చురుకై న వాడ” అని ఆర్. డి. ఓఆఫను హెడ్ గుమసా చెప్పాడు. 

మొదట అక్కడ అపాయింటచ్యూదు. జగన్నావం. అక్కడ చేరిన 

నొలుగు నెలలకి తాలూకాఖసుతో వేశారతని న్ని, 

ఎంత చురుకె నవాడో అతనొచ్చిన వారం రో జుల్లోగా తెలిసిపోయింది. 
తీవిరి ఇసుమున “తె లంబు” తీసేసే వాడు. 
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ల్ జ్ | ల జల ర్ 2 వ 

ఆడి నాకు నచ్చలదు. ఇలాంటి వాళ్ళ ద్వారా నే (పభుత్వఆఖఫసులకు చెడ్డ 

వ య జ 

అతని పదతంతా విలక్షణంగా వుండేది. (పౌొణం పోయినా కాగిత్రం 
© కా ల 

అలస౪౦ చేసపేవాదుకౌదు. అతనికి లాభించె కౌగితం ఆయితే మరీనూ, 
ఐ 

॥ 

న్ యామి అల్లా జ్ఞా. 5 ఇచా శౌ లి శ 9 

వార్టీలయి ర ) యిళ్ళకె వెళ ప పోయెవొడ . తిమ్మిని (_బహ్మిని,[బహ్మాిని 

మస. ము చాచి ఇ. ర బళ సాక్షా 
తిమ్మిని ఇప ఈల దన టు బుల్చ్ను రాసెసవాడు.అరడ జను సాక్ ఫైల్చులో 

యువ పొగురు పెటి సేలు పకడ్బందీగా తయారుచేసెసేవాడు. ఒకటికాదు] 
శా ad టి న నో అం గబ 

సీబ్లోకొచ్చిన (పరికొగిరానికీ అలాగె. ఎప్పుడు 6 సేవాడో మరి 
మఖ: 

7 

అతను దెల్లప్ చేసిన ఫెల్లా? 
మా 

శోక ారనిదః Wea ఆర్షర్భు వేస్తున్నానని, వేయిస్తున్నావని అత నికి 

తక రాఖిసోఎవని. కాని ఎం చెసాను? పనీ రొతపర్. శక వళ ఎది వా కుంటి 
శ అవి 

క. సతర ననగా అస్త్రస్తాాలతో తయారై _ఆ్రైనిడెంట్యు. జీ. ఓలూ 
we ఆడాలి 

కోట్ చేసేసి కౌగ్రీ వేసిన అరగంటలో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసేవాడు, 
న జా ఒక ఫెైలో___నెనకొాత పై అధికారులు కూడా ఇరుక్కున్నాం; తప్పుడు 

జ గో 

"రు వేసి ఆకర్నుపడ ప దిరో జులకి గవర్నమెంట్ నించి గూటింప్ప 

వొచ్చేసి ౦దె..-మీకెన రకయినౌ మతులున్నాయా ఆ అంటూనూ, 

రకెక్సిర్ గారు నన్ను పిల్సి అడిగారు. ఒక రా|తంతాౌ కూర్చుని, ఫైలు, 

రూర్చు, మన్ఫువల్బు, కోడు, ళ్, మ్ రా థుణ్నంగా చదివి__జగన్నాధ౦ 

నోటు ఆధారంగా మేమంతా తప్పు చేసేమని తెలుసుకున్నాను. కౌొగితం మీద 
అ ; "కద్ గా ల | గ ల పెట్టకుండా చల్లగా కలెక్టీర గారి దగ్గిరీ కెళ్ళి విన్నవించుకున్నాను, 

“అతన్నో కంటు కనిపెట్టండి సుర అన్నారు రల రుగారు, 

చః యలు ఆధారంగా witha చర్య తీసుకోవద్దని; సరికొ త కేసు 
గ జాపి ఎదొ చూసుకొని దాంట్లో అతసి భరతం పట్రమని ఆయన వుద్దేశం. నుణీవుగానే 
(గహాంచాను, 

జాలు తిరక్కుండా మరో కేసులో దొరికాడు జగన్నాధం. 

ఇస్పట్లో ఆపుడు ఏ.సీ.బి.లు అవీరేపు, ఛార్జి మెమో చాలు; ఉద్వాసన 

చెప్పడానికి, క ఎడాది సర్వీసులేని ఎల్ .డి.సి 
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జగన్నాధాన్ని డిస్మిస్ చేయించడానికి పెద్ద (శ్రమ అక్కర్లేకపోయింది. 

అంతముక్కూ కూడా, గట్టిగా తుమ్మేసరికి వూడిపడిపోయింది.. 
¥ ¥ 

“మంచికో చెడ్డకో జరిగింది సార్ అది. ఆ ఆరునెలల్లోనూ ఐదువేలకి 

'ఫెగా సంపాదించుకున్నాను, అది పెట్టుబడిగా, యూనివర్శిటీలో ఎమ్.ఎ. 

చదివాను, రెందెళ్ళు, వెంటనే ఉదో్యగం ఒచ్చింది; ఓ కాలేజీలో లెక్సరర్ గా, 

మళ్లీ రెండేళ్ళు కష్టపడి రీ'సెర్చిచేసి డాక్షరేటు తెచ్చుకునేసరికి యూనివర్సిటీలో నే. 

లెక్సరర్ వుద్యోగం దొరికింది. ఒక వి+సి.గారు నన్ను సైట్స్ పంపారు. 

ఇంకో వి.సి,గారు వెస్ట్ జర్మనీ పంపారు, ఐ దెళ్ళలో అక్కడే రీడ రయ్యోను; 

ఫారిన్ డిప్లొమా సహాయంతో.... సన్నెండేళ్ళలో (పొఫెస6 అయ్యాను, 

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ తో వెజాగ్లో మంచిచోట ఇ౦టిస్టలం సంపాదించేను; ఇల్లూ 

కసేసు. ఇద్దరు అబ్బాయిలు; ఒకమ్మాయి పుట్టారు. అందరూ ఇంగ్లీమ మీడి 

థుమ్లో చదువుకుంటున్నారు. ఒక ఫియట్ కారుంది. దిశం అంతటా అభి 

మానులున్నారు. ఇదంతా మీ చలవే సార్. అస్సుడు మీరె పట్టుబట్టి నన్ను 

డిస్మిస్ చేయించకుండా వొదిలేసి, వాడి పాపాన వాడే పోయాడులే అని వొదిలే 

సుంటేఈ (పగతి ఏదీ లేనేలేదు? ఎక్కడో తాలూకాఫీసులోనో, కలెక్టరాఫీసు 
లోనో__యూడీసీగా__మహా ఐతే డిప్యూటీ తాసిల్లార్ గా రాట్ అవుతూ వుండే 

వొణ్ననుకుంటాను!” అన్నాడు జగన్నాధం. 

తుని సెషన్ కాబోలు, వసోంది. 

నేను చాలా సిగ్గుపడాను.... 

ఆనాడు నేను చేసింది రై చే. 
అతను ముందుకు వెళ్ళింది రె సే. 

కొని_ఒక మనిషిని... సం|పదాయం, (సజల బలహీనతా ఆధారంగా; 

లంచాలు పృచ్చుకుంటున్నాడని “డిస్మిస్” చేయించడం తప్పేమోనని లొలి 

సారిగా. అనిపించింది. 

అతనిలో ఆ | సట్టుదలా కోత ్ టురా రిక వాయ్? 
నె మ టో గ Ne టన! .é wl ఎంటి ఇయ శాలు 

గవర్న మెంట్ లో పనికి రాలదని ఏ చిల్లర న్యాపారమో బఎందాడిమో! 

యం-- పజల నిధ్యతి లి అనే విషయంపుద నాటి దిన 

సం ఒకటి చూపించాడు, అలవోకగా 
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చెప్పినటుగా పంది. కాని సాధికారికంగా చెప్పాడు. ఆ నేర్ఫు చూసి ఆశ్చర్య 
we 

ea 0 

శ ఉల 

వెణివా: 
Bi ఈ 

wa 
pew 

6 
అ h ట్య 

ఇ mm 

జానీ bt జో ళీ శ ఇర వ్ జ సనం మాటాడలేదు; ఎపల్ల మర్ 

త్య 

స్ న ఐటం ఏదో చూస్తున్న సనత్, 

“సామరకోట వచ్చేసోంది క్ట. మీ భోజనం మాచేమిటో?"” అన్నా 
ళం 

ను రాజమం డిలో భో జనం .ఒసుంది"” అన్నాను. తపి ప్పించుకోలేక, 

డ_అరి, సామర్లకోటలో —కి నెయ్యనా, సార్?,. 

రిడి=రొమారాపు ఏ వస్తానన్నాడు; సామర్లకోట సెషన్ 

ద్రవపదార్థం తెసాడు. రాజ 

స్ కభ్య౦తర మైతే వాణ్ని ఆ ల్లోకి రానివ్వను సార్, పది నిమిషాల 
దిండి ఇక్కడ ఆగుతుంది కనక ప్లాట్ ఫారంమీదనే అనగొ వేస్తాం, 
“అత నెవరు?" 

షు ౬ ల్వెలో పని, 99 

కలీ రేం రమ్మనండి” అన్నాను, 

ఆ మాట విని అతను కిటికీలోంచి తల బెటికి పెట్టాడు వీలయినంత 
కు, అప్పటికి పాట్ ఫారం సమీపిసోంది. రామారావు pen కోసం త్రీక్ష 

చూస్తునట్టున్నాడు. ఇతన్ని గమనించి, పరుగెత్తుకుంటూ సచ్నాడు. 

సరాసరి లోపలికొచ్చేసి: “గుడ్కార్నింగ్ సార్! నేను రామారావుని!....ఏ 
; పరిచయం చెయ్య వేంరా?” అన్నాడు; మా యిద్దరితో టీ. 

మావాడు కొంచెం రఫ్గా _ మాట్లాడుతాడు సార్. మీ కేమాతం యిద్బి౦ 
చైనా చెప్పండి, దిం పెస్తాను!” అన్నాడు జగన్నాధం. రామారావుకి జోక్ గా, 
నాకు సిన్నియర్ గా వినిపించే ధోరణి అంది పుచ్చుకొని, 

ఉన Went ఆన చదువుతున్న 3 పసరు పూర్తిగా విప్పి; వాళ్ళేం 

pa బుట్టలో సీసాలు, గానులు, పొట్లాలు... 
రాజమం డి వచ్చేలోగా అన్నీ ఖాళీ, మధ్యలో రెండుమూడుసార్లు నాకూ 

నేను వద్దని ఖచ్చితంగా చెప్పడ ౦. 
క్ు చెయ్యడం 
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రాజమండ్రిలో నేను భోజనానికి దిగిపోయాను. నా భోజనం అయ్యాక, 

నేను కంపార్గుమెంటులో వ బండి కదిలింది. 

అప్పటికి రామారావు లేడు అక్కడ, జగన్నాధం పడుకుని వున్నాడు, 

నేను ోకుపేి తలుపు తెరవగానే “గుడ్నెట్ సొరి” అంటూ అటు 

త్రిరిగాడు. 

ప్ల వడ. ష్య 

ఏజయవాడలో మెలకువ వచ్చిందతనికి. నాకసలు నిద్దరె రాలేదు. 

స్టలాలూ పంచి పెట్టడ౦-..-ఆ కుంభకోణం...ఇగన్నా ధం నోట్ ఫెల్స్క లెక్టర్ 

న ఎన్క్యయిరీలు. ఇతని డిస్మిసల్___ఏవేవో జ్ఞాపకాలు; అన్నీ వివరాలతో 

సహా, 

ఆ సందట్లో మరికొన్ని వ్యక్తిగత జీవితవు జ్ఞాపకాలు. 

విజయవాడ దాటినా నిదదరాదేమో అనిపించింది... 
పై ఫెసర్ జగన్నాధం. 

రాషారావు_రాతి ఎనిమిదిన్నరకి గుడ్మార్నింగ్ అనగలిగిన రైల్వే 

వుద్యోగి--టి క్కెట్టు, పర్కిట్టూ ఏమీ లేకుండా సామర్గ్శకోటనుంచి రాజమండి 
వరకు ఫస సుక్షాసులో (పయాణం.___ 

క కతన రు 

అసహ్యం వెసింది.... జుగుప్స కలిగింది. 

బాత్రూంలో పున్నాడుగా ని... 

ఆ కణం అతను ఎదురుగా పుంకే చాచి లెంపకాయ కొట్టాలని అని 

పించే దే... 

ఆ బెర్తు వెప చూడ్డానికే అసహ్యంగా అ. 

కోటూ బూటూ ణా|తూం శాండల్ఫూ.._. అట్టహాసంగా నే వున్నాడు. రేపు 

హె చాబాద్ లో ఏదో సెమినార్ట; “పేపరు” చదుపుతాట్ల! 

బాగానే (పిపరయి వచ్చినట్టున్నాడు. 

అత ని వై దుష రంచూసి ఆనందించాలా, రృషిచూసి మెచ్చుకో వాలా, చిలి ప 

తనం చూసి కా. తేల్బుకోలేడ పోతున్నాను.అతను కూర్చున్న భాగం 

వేప చూశా నొకసారి, అప్రయత్నంగా; తీకీణ౦గౌ. 
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ఆని నౌ పు 8 సహజమెన అనుమానం తలెత్తి చూపింది, మరుక్షణం లచి, 
కనాన లా ॥ 

ల 

హై టార్చి ఆ కారు తీశాను. అతను చేవటరీలోంచి వచ్చి త్రన పక్క. మీద పడు 
gir 

గ 
| 

నేను ఒక మూలుగు మూల్లి, లేచి వచ్చి; బండి దిగిలెటు దగ్గర 

చదువుకున్నాను. ఆ విజిటింగ్ కారుని. 

నొ అడుగులు రల పోలీసు ఆఫీసువేప్ప పడ్డాయి. 

“ఎవరు కావాలి సర్?” డ్యూటీలోవున్న రక్షక్ అడిగాడు. 

శెల్యూట్ చేశాడు, “దె చేండి, సార్!” 

జగన్నాధం జేబులో దొరికిన విజిటింగ్ కార్లు నా చేతుల్లోవుంది. తిన్నగా 

ఫోన్దగ్గిర కెళ్ళాను. కంటోల్ రూమ్కి ఫోన్చేసి “అర్షంటుగా హైదరా 
వొడ్కి మెసేజ్ యివ్యం డి” అంటూ వివరాలు చెప్పాను. 

“తమరెపరు సార్?” అడిగింది అట్నుంచి గొంతు, 

“జాసదరు! ఎవరో చెసె ఇంతకథా వింటావన్న మాట!” అని అరిచాను. 
wa 

“ఎక్స్యూజ్ మి సార్, ఇదుగో డియస్పి గారొచ్చారుసార్. వారితో 
మాటాడ౦డ&ిసారో అని వణికిండా కంఠం. | 

గ్ 
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౮ ్ధేన్బ ర ఘునా_రా వుని; స్పెషల్ శె కెటరీ___ హోం! 
డ్యూటీలో వున్న కాన్ సేబుల్ కై మనవరాలు చెప్పాను, మెసేజ్ 
చాదుకి చేర వెయ్యండి!” అని పోన్ పెమేశాను, 

అక్కడ 

బజ్ తత్షద్షం Fee al ఆరా 

ప్ల 
ప 

ప 

“అరర్హితలుగాని, అనుభవంగాని (రెండూగా ని వున్న అభ్యర్థులకు చ చకని 
సువర్ణావకాశం? మీరు ఇరాక్, ఇరాన్, మునాయ్__బలతో ఎక్కడి కై నౌ ఉద్యోగ రీత్యా వెళ్ళాలని అనుకొంటున్నారా? _ నెలకి ఐదువేలు అంతక మించిన జీతం సంపాదించుకోవాలని కోర్ర నాళం అం నే వెంటనే; సాస్ పోర్టు మొద లెన డాక్యు మెంట్ల సేకరణలో ఖర్చుల నిమి తం నూరు రూపాయలతో దరి ఫౌస్తు చెయ్యండి. ప్రొగా నరు లోకనాగం_సువరా ఏజన్నీస్__|_ 12.31; ల నా గ ఎట; విశాఖపట్నం” ఎని__ఆవ నెలల |కిందోట "పేపరో (పకటన 

oe) 
సడొది. 

టి 

మా ఇండో ws ఎల్. ఎం ఇ. పావై అన్ని టికీ పెట్టినప్రే దీనికీ పెట్టారు. “దరఖాస్తు.” నూరు రూపాయలూ baw వాడి డే స్నేహితులు ఒకరిద్ద on) రికో కటించాడు హూడ్రాను, 

కొన్నాళ్ళయ్యార ఉ త త్త 
MN») 

రం రాళాతు, మా సంగతి ఏమయిందంటూనూ. 
జవాబు చేదు... 

మళ్ళీ రా'సేడు___ 

ఊ(6 హూం 

నొలుగునొెలల కింవట అళోకన్ విళా ప. బదిలీ అయినప్పుడు ఇదెదో భూ. చాయి [(పయవేటు క త్ర్త్త పెయింట్. కొంచెం చూడు...” అని ఫోన్లో చెప్పాను. 

అతను వెజాగ్లో జాయినైన వార అ రోజులో వొచ్చింది వు వు తల hr గస్ కంపెనీ న్ he పెట 

టి 



వర్గా ఏజెన్సీస్ అనే బోర్లు పెట్టిన ఇల్లి కనుక్కున్నాను. 

క్ కంపెసీలేదు. వాళ్ళకిబ్యా౦క్ లో ఆ'పరిట అకౌంట్ 

వెరిఫై చేశాను. కరెంట్ అకౌంట్ . | “పసరు తోక 

కరుగా ఆపరేట్ చేశాడు. ముష్ఫయ్యెనిమిది వెలు జీపా 

్ ంట్ క్లోజ్ చేశారు.” 

Rie పటు డ్యాం= ఛో 

నాదం మేనేజింగ్ డె 

త్ 

ష్ణ 

న బిట్ చేర్చింది. అం 

x ॥ స 

సికిం దాజాదు సెషన్ కనా. చాలు. హైదరాబా దు Ca అతనికోసం 

బండి కదలదోతూవుండగా a పలకరించాను “ఇగన్నాధం!” 

మూలిగాడు. కదలదు, 

“మిస్టర్ లోకనాధం!” గర్జించాను. 

“ఏస్సార్” అంటూ లెచాడు. “మేరు ఏగిఫోదగ్నారా?.... వాలా కౌలం 
కరువాళ కలిశాము. ఎంతో సంతోషంగా పుంది.., మళ్ళీ కలుద్దాం!” ఆనీ 

“రును. ఈ మాటు కొంచెం త్వరలో న కలుద్దాం!” అన్నాను, నౌ 

(బీఫ్ కేస్తో దిగిపోతూ. Wik 
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(“జ్యోతో నూనస(తిక.__.. దీపావ? 19849 - 

Ct era aan ag 

“తిరప వెళృ్ళన్నానా, మట మాటు చెప్పిపోదా మనొచ్చెను” అంది 
అ ఎన్నో _సళ్నలు కళ్ళలో పెట్టుకొని ని నను చూప్పతోనే సలకరి సే అవన్ని 

అర మెనటు. 
pom ఓ 

ళం, గ్ర 

_ 

ఊళ్లో నే బావగారు మెడిరల్ రి పెజెంపేటివు. సెలకి ఇ 
షూ 

అగో! వుండరు కడా; ఓ మావ వొచ్చిపోప అ చే; నేనూ ఆయంనో 
కొంపలు ఏ పోతున్నానంటుంది. ఈ రావడం సల 

టా సో ఈ నీ త అ 

నోడు మార్కా ఓ దగర ₹ రు గా (ద్ర స్క టర్ నా. బడి జే gia 

ఇందమ్మ క వున్నారు. గడా తనరు సొరి సలద ౦ కారం ర 
ba 

ns సక్స సె జ న షాప్పలోంచి ఇపరల పడ్గాది అర చా గాదరి we 

ఆయన క్యాంపు. స Spe [ బె నాచ్చానంది. అంటే ననన నేర్చేసు 

కుందన్నమాట. ఇహ నష్మాలిఎ గీ మాటు ఇంటికిరా; ఎన్నాను, అః 

'పెంలేదు: ఆయన బోరౌాం | ఎక్స పెసతో పనానన్నారు. బండి వటు కెళా-లీ 
ర ట ఖ 

అన స్కూూటర గర మని ఫితచిఅలది? 

“ఎవరెవ ర ఖున్నారు?” అన్నాను సాదాగా, సీదాగా. 
ఆలు. లాలి 

కనన ఖై బావగా లే 
“మ ద్రి ఇలు?” 

ఉలి, 

“నిన్ననే మా చూషగారొచ్చేలు, “వానందస్వామిగారి ఉపన్వాసాల్ల: 

ఇవాల్టినుంచినూ, | పదిరొ ' జాలుంటారు'ది” 

“ర మర్యాద మనిషి షే టం లా ఇంటికి కాపలా పెట్టడం, నువ్వూ 

అత్ర నూ స్కౌర్లు & కొట్టడమూనా! ఉండు పూట్లా bubs చేసుకోమని 

చెప్పవా?” ఎంద మా అమ్ము; be పెడుతున్నట్లు తెలిసిపోతుందని 
iy ఇన. "సో 

“నన్నంచై మంటాపు? టిక్కెట్లు కొనుక్కొచ్చిమరీ చెప్పేరు ఈన, 

నా సుఖమె నే చూసుకున్నా (17) 129 



లూ అయో ఇలు తొశం పపేసే మళ్ళీ ఎవడెనా దూరుతొడు కదండీ అంహపే మా 
౧ బిల 

ఉన న క క అలీ లో షై 

అమ్మని నాన్ననీ రమ్ముని ఉత్తరం ల సీన్లే అన్నారు, న ఉత్తరం 

అందలేదు గాబోలు; మామగారొక్క రె వొచ్చేరు. మధ్యాన్నం ఎండ పూట 

రారేరు గాని రాాతిళ్ళు ఉపన్యాసాలయ్యేక ఇలా వొచ్చి భోంచేసి వెళ్ళమని 

పు! 
ర ఇద్దరం కలిసే చదువుకున్నాం. ఒకే స్కూల్లోనూ, ఒకే కాలేజీ 

లోనూ.. నేసు పదకొండోయేట సైకిల్ తొక్కడం నెర్చాను. ఇద్దరం 

ఏడేళ్ళపాటు ఆ సెకిల్ మీదనే వెళ్ళే వాళ్ళం,ఏదైనా బోరోజు (పాక్షకల్స్ 

మూలంగానో స్పెషల్ కాసు మూలంగానో నేనో గంటసేపు కాలేజీలో పవుండిపో 

వలసి వ,సై తను నా దగ్గరకొచ్చి సైకిల్ తాళం పుచ్చెసుకొని ఇంటికొచ్చేసేది, 
అప్పుడ ప్పుడు సాం కేతి 

కూడని రోజులు వ స్టై అప్పుడూ సైకిల్ తనే వాడేది. ఆ రోజుల్లో ఓ సినిమా 

పాట వొచ్చింది : 

“పున కోరుకున్నా = 

నిను వీడి అందుకే వెడుతున్నా” అని. 

దానికి పేరడిగా నేను రెండు లైన్లు తయారు చేసేను; “అక్కపాటి” అని :___ 
నా సుఖమే నే చూసుకున్నా 

నను ఏడి అందుకే; పొమ్మంటున్నా. 

గ్ 
౧ PEE 
ద్ర కారణాలవల్ల మేం ఇద్దరం ఒక వాహనం మీద వెళ్ళ 

i ళో చలీ i ళో ఒకటి రెందు రోజులు ఉడుక్కుంది గాని, ఆ తరవాత మాతం దాసికి 
fe WwW uf we” అ £ "ఏ! ఎ ఆడ త్రి ft ఎడి నా ఆపసరం వచ్చి నెను చిన్న చిన్న త్యాగాలు చెయ్యవలసి వచ్చినా ఆ 

చరతి పల్ల ఏ తనె నిర్క్మొహనూటంగా ఆలాపన చేసేది.... 

“ఎన్ని రోజులు, క్యాంప్తై” అన్నాను. 

రపు రాతి బయలు దేరుతొం. ఎల్లుండి సాయంకొలొనికి తిరుపతి. ఆ 

రా ఈ అక్కడ కింది తిరపతిలో న ఆయన (ఫిండింట్లో ఉంటాం. ఆ మర్నాడు 
3 * తారీకుసాడ్తు ఏళ్ళ కంపెనీ జోనర్ ఏజంటుగారికోసం 

చృషల్ దర్శనం ఎర్బాటయిందట: తిరపతి రి పజంయపటిప్ గారు కారు తీసు 
కార్లోనే ఎగువకి వెళ్తాం. మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికి దిగువకొచ్చి, భోజ 

నారై హోగానే మెడాస్ వేశాం. ముప్ఫయో తారీకు ఒకటో తారీకు మెడాస్లో 
కర'పెస్ బుటింగులున్నాయట. దస|పకాశళ్ట హోటల్లో ఉంటాం. రండూ మూడు 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



శారీకులు సెలపు పెట్టారు. కంచీ మధురా వెళతాం. నాలుగు ఆదివారం కభిస్పి 

నచ్చింది, ఆ రోజుకి మృదాసుకి చేరి ఆ ర్మాతి మెయిలెక్కి ఐదో తారీకు 

మధ్యాహ్నానికి ఇంటికి చేరతాం. ఆ సాయంకొలం గోదావరికి మావమగా ద్ర వెళ్ళి 

ఫోతారు.” 

“వోట్బాఫ్ రాజీ. మొ త్తంమద మీ మామగారు ఇంటికి కాపలా కౌస్తు 

న్నందుకు అయనకి సీ చేత్తొ మొ త్తం ఎన్ని పూటలు భ్ భోజనం: పెడుతున్నట్టు?. 

అ(హా( నాకు సరిగ్గా తక శ్రేలక అడుగుతున్నా ను[” అన్నాను చప్పట్లు కొట్ట, 

క. దేశాకోానిే కం చే," 

నేను సినిమా పాటగాని పేరడీ గాని అనకుండా: కేవలం యాలతో,_ 

పొడాను, 

“స్వామివారి హుండీలో వెయ్యడానికి డబ్బులిస్తాను; (శ్రద్దగా వెసావుపే” 
అంది అమ్మ: లోపలికి వెళూ. 

“అదికౌదు బాజీఫొ అంది రాజీ, రాజీధోరణిలో. 

“చెప్పు చెప్పు” 

“క మూడు వందలు౦ టే స రుదూ- మళ్ళీ నింపాదిగా ఇచ్చేస్తాను,” 

“అమ్మనే అడుగు. నా దగ్గిర డబ్బు వుండదు. నీకు తెలుసుగా.” 
“అమ్మనడిగితే మళ్ళీ యివ్వననుకుంటు౦ది. ఒకవేళ నేనిచ్చినా నా 

దగ్గిర తీసుకోకూడదనుకుంటుంది; ఎంతైనా ఈ ఇంటి ఆడపిల్లను కదా! 

అంచేత ఈ తికమకలు తప్పించుకో పడానికి ముందే లేదనేస్తుందని; నిన్నడుగు 

తున్నాను.” 

“సీ లాబ్రిక్ తప్పు రాజీ. మిగతా విషయాలెలావున్నా ఇంట్లో డబ్బు 

పుంపే మాతం పాణం ఫోయినాస రే అమ్మ “లేదని అనదు. “లే” దంపే 

లేకుండానే పోతుందని; ఎవరో తథాస్తు డేవతలుంటారోనీ అమ్మనమ్మకం. 

సత్యనారాయణ (వతంలో కథ గుర్తుచేస్తుంది.” 
“ఏమోరా గాబీ. నువ్వే న. నాకి అవసరం గడపొలి.” అని గుని 

సింది అక్క. 

“అమ్మ దగ్గిర నిజంగానే లేకపోతేనో”” 

“ఇద్దరూ. Magis చేసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు తెచ్చింది భ క్రిగా 

శద్ధగా అమ్మక ఇస్తారు, నాన్నారి ఫెన్షనో టి. ఉండ కుండా యెలా వుంటుంది 

బాజీ) నువ్వడిగి చూడు.” . 
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౧ సరేగాని అమ్మ మెం ముగ్గురం తెచ్చిన డబ్బుని జాగ 

రు పెడుతూ నెలకో ఇంత వెనకసోందని 

- Mts డం కదు. ఇంటి ఖర్చు బాగా సిరిగింది. నువ్వున్నప్పుడు 

తింటున్న నై ఇప్పుడూ తింటున్నాం. నువ్వున్నప్పుడు ఉన్నంత త. ఇస్వ్పుడూ 

ఉనా?౦. కొని ధరలన్నీ పిరిగిపొయాయిక దా, కటాకటీగా నే ఉన్నట్టుంది. & 

“అనుకుంటే అలాగే వుంటుంది. పోనీ ఓ సూూటరైనా కొనుక్కో. లేదు 

కట్ల! కేదుకడా నీకు”ో.... అడిగి చూడు దాబీ. నిజంగా అవసరం; 

ఇంకా మె డాస్లొ ఆ మీటింగ్ ధర్మమా అని ఆయన 

we శ కంపని నా మరి ఈ మిగిరిస pom అక్క_ డె మైనా 

వాలని అనిపి స దా నికి ఎలాగా అని నా బాధ. 

సరేలే wet ఒక వెళ అమ్మ దగ్గిర నిజంగానే లేకపోశే 

ఇంకెక్కడి నౌ అడిగె నా సం యివ్యవలసిం దెకౌ ద్ర అన్నాను. 

“ఇంకెక్కడో యెందుకు? శారద దగ్గిరే ఉంటుంది. ఆ మాత్రం బ్లాక్ 

మసీ_.* అంది రాజి మరో “కాకా నవ్యు విసురుతూ. 

నేను నవ్వు విసురులోనే పడిపోయేను గాని శారద దగ్గిర బ్లాక్ మనీ 

ఉంటుందనే విసురు పట్టించుకో లేదు ఆ కణంలో,” అవున్లే, తిరపతి దేవుడి 

దగ్గరి కెళ్ళన్నావుకదా. బ్లాక్ మనీ అయితేనే సమంజసంగా వుంటుంది.” అని 

నవ్వేను. 

“నేనన్నదాంట్లొ త్ర ప్పేమెనా ఉందో లేదో సీకేతెలుస్తుంది. సమంగా 

ఆరా తీ పెను.” అని ఈ మాటు ఇంకో రకంగా నవ్వింది రాజీ. “మా ఇంటి 

పక్క రంగనాధంగారబ్బాయికి కూడా శారద పనిచస్తున్న బ్యాంక్ లోన; అదే 

రోజున ఉద్యోగం వొచ్చింది. ఇద్దరిదీ ఒక్క పే రాంకు, మరి అతనికి నెలకి 
సన్నెండు వందల ఎనభయ్యేమిటి; శారదకి తొమ్మిది వందల శొంభయ్యేమిటి? 

ఓ చేతిలో రెండు కప్పుల కాఫి ఉన్న (చేతో, రెండో చేతిలో చిన్న 
ససుపు గుడ్డతో కట్టన మూటతో: అమ్మ వొచ్చింది, 

అమ్మ అక్కడ ఉండిపోయింది. సోఫాలో నా పక్కని చోటుచేసుకుని. 
రాజకి బహుశా అమ్మ దగ్గిర డబ్బు సంగతీ (ప్రసోవించడం యిష్టం లెదు. పావు 
గంటసేపు ఆ కబురూ స కబురూ చెప్పి గడిపింది. “అయ్యో, టాబ్లెట్ వేసు 

కోవడం మరిడేపోయాను” అని వాలెట్ లోంచి టాబ్లెట్ తీసి మంచినీళ్ళుం పే 
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బావుణ్లు. ఇది వొట్టినోట మీంగుడు పడదు” అంది. అమ్మ లేవలేదు. తనే 

వెళ్ళి మంచి నిళ్ళు తెచ్చుకుంది. రాజీ మాత మింగుతూవుంటె నాకే ఏ 

మింగుడు పడంది గొంతుకి. అడ్డం పడ్డట్టయింది. 

ళ్ నె శన్నానా నాజీ. రేపు పదకొండు గంటలకి మీ ఆఫిసు వెపొసాం 

నెనూ చావగారూను. సీట్లో ఉంటాపు కదా. అని అస్బటికి డబ్బు సిద్దం చెయ్య 

మన్న మాట పత్రం శత సీ వెళ్ళింది రాజీ, 

ik ఫ్లో ఫ్రా 

3 

“ఆడపడుచు అర్హమొగుడు' అని వొక నుడికారం వృందవి నాకు తెలుసు, 

శోరట దగ్గిర సారే మనీ ఉందని రాజీ సూచించింది. సమంగా ఆరా త్రీ సై నాశ 

తెలుస్తుందని కూడా అంది. రాజీ చూపించిన ఆధారం కూడా సరిగ్గా నె ఉన్న 

ట్టుంది. రంగనాథంగారచ్బాయి రాజశేఖరం నాకు తెలును, చాలా బుద్ది మంతుడు 
జీతం అంతా పొల్లుపోకుండా తన చేతికొచ్చిన కాస్సేపట్లో వాళ్ళ నాన్నగారికి 
యిచ్చేస్తాడు .సిటి బస్సుకిగా సీ సినిమాకిగానీ యింట్లో చెప్పి మరి తీసుకుంటాడు. 

శారద కూడా అంతే, అయితే వాళ్ళిద్దరూ ఒకె రొంకులో ఒకే బ్యాంకులో 

ఒకే తేదీని చేరి వుంపే వాళ్ళిద్దరి జీతాల్లో అంత తేడా పుండకూడదే! ఆఖరికి 

వ్యవసాయ కూ లీల్లో కూడా ఆడమగ విచక్షణ లేకుండా సమానంగా ఇవ్వాలని 
చట్టం పున్నట్టుంది. బాంకు ఉ దో్యోగుల మధ్య ఎలా వుంటుంది తెఢడా? 

మా నాన్నగారు రెవెన్యూ డిపార్లు మెంటులో పనిచెశారు. రిటైరై 

యిన్నాళ్శయినా ఆయన్ను గురించి ఎంతో మంచిగానే చెప్పుకుంటారుగాని వెరే 

విధం లేదు. ఆయన సహోద్యోగి శివశంకరం'గారు” మా వీధిలోనే రెండంతస్తుల 
మెడ కట్టారు. ఎప్పుడైనా ఎదురై తే రెండు నిముషాలు వాళ్ళబ్చాయిల (ప్రయోజ 
కత్వం గురించి మాట్లాడతారు. మీ నాన్న సత్పురుషుడు అంటారు. మీ నాన్న 
మహాపురుషుడు అంటారు. “అయినా సరే, అతను సత్యకాలం మనిషి"అంటారు, 

సత్యకాలం అంసటే ఏమిటో సత్యలోకం అంజు ఏమిటో 'తెలునుగాని అది 

అపయోజకులను గురించి అనే మాటగా అర్హమై “వసానండి” అని తప్పు 
కుంటూ ఉంటాను. 

రాజీకి పెళ్ళయి తొమ్మిదేళ్ళయింది. కొత్తలో కొంచెం తరుచుగా 
వొచ్చారుగాని రాజీ, బావగారు. మా ఇంటికి రావడం జాగా అరుదు. ఊళ్ళోనే 
ఉన్నాడు కదా అని ఏ పండగ సాకుతోనో భోజనానికి రమ్మని చెప్పడానికి 'వె శే 
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“సారీ. రెందు రోజులు సెలవు కదా అని చిన్న షికారొకటి (పోగ్రాం వేసు 
కున్నాం,” అనేస్తారు బావగారు, వాళ్ళిద్దరూ చాలా సరదాగా ఆత్మీయంగా ఉంటా 

కన్నది నిజం. కాశీ నుంచి క్రన్యాకుమారిదాకా వొళ్ళు చూడని విహార మతం 

లేదు. ఆఖరికి డ్యూటిమీద క్యాం పెళ్ళినా సరే, ఏ మాతం అవకాశం వువ్నా 

ఇద్దరూ కలిసే వెళ్ళిపోతారు. ” వెయ్యేళ్ళకీ అలాగే వుండాలి. అంతకన్నా మనకి 

కావలసిం డేముంది"ొ అంటు౦ది అన్ము, 

నాకు ఇరవై ఆరో ఏట ఉద్యోగం వొచ్చింది. మా నాన్నగారికి రిచైై 

రయిననాడు ఎంత జీతమో నాకు ఉద్యోగంలో చేరిననాడె అంత. అయితే *ఆ 

రూపాయలు పెద్దవిరా బాజీ” అన్నారు గారు, కట్నం ఇవ్వకూడదు; పుచ్చుకో 

కూడదు. అన్న సూతం ఆయన నా చిన్నతనం నుంచీ చెప్పడం నాకు తెలుసు, 

బావగారు రాజీని చూడ్డానికొచ్చిన మొట్ట మొదటి పెళ్ళికొడుకు, “పిల్ల నచ్చింది; 

మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోండి” అన్నారు బావగారు ఆ రోజునే చాలా కులా 

సాగా “పిల్ల నచ్చితే ఇంక మిగతా విషయాలంటూ ఎమీ వుండవు నాయనా” 

అన్నారు నాన్నగారు. అంతే. వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ కబురు లేదు. ఆ వూళ్ళో 

పున్న మా నాన్నగారి స్నేహితుడు కూడా ఈయన రాసిన ఉ త్రరానికి సమాధానం 

ఇయ్యలేదు, ఆ తరవాత రాజీని మరో. నలుగురు - పెళ్ళికొడుకులు చూసేరు; 
సుమారు మూడు నెలల వ్యవధిలో, అంతే. బావగారు ఒక సాయంత్రం మా 
ఇంటికి వచ్చి ఆ .ర్మాతి మౌ ఇంట్లోనే మా నాన్నగారితోబాటు ఏధి వరండాలో 

మాట్లాడు తూ అక్కడే ని ద పోయాడు, మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి 

వెళ్ళిపోతూ అమ్మకీ, నాన్న గారికీ నమస్కారాలు చేసి “ఇంక మీదే ఆలస్యం” 

అన్నారు; “వసాను బాజీ అని నాతోను “వసాను రాజీ" అని అక్కతో నూ 

చెప్పి, “మనం త్వరలోనే కలుస్తామని ఆశిస్తాను” అంటూ వెళ్ళాడు. అలా 
ఐంది ఆ పెళ్ళి. 

“కట్నం పుచ్చుకోవచం తప్పని మీరు నమ్ముతున్నారు కనక అలాగే 

చెయ్యండి నాన్నారూ” అసి చెప్పేను; నా పెళ్ళి శారదతో స్టిరపడుతున్న సమ 
యంతో, “నెలకు వెయ్యో ఎంతో జీతం తెచ్చుకుంటోంది. ఓ రకంగా యిది 

కట్న మే. కౌసి కట్నం కాదు కూడాను, ఇది ఆలోచించే నీకు ఈ సంబంధం 

" అన్నారు నాన్నగారు. 

శః మూడేళ్ళు నుంచీ శారద పుదయాన్నే లేచి బ్యాంక్ కెళ్ళడానికి 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలన 



పెమయ్యే వరకూ అమ్మకి సహాయపడి నాతోపాటు భోంచేసి వెళూంది, సాయం 
కాలం ఐదు దాటగానే వి నొచ్చెసోంది. జీతం వొచ్చిన్నాడు అమ్మకి ఇచ్చే సోంది, 

బస్సు చార్జి నుంచి బట్టలషా పు బిల్లు వరకు ఎంత కొవాలం పే ఆంతా అడిగి 

తీసు జా. ఈ నెల ఇంతే ది వొచ్చిందా అని నేను గాని అమ్మగాని అడ గ 

లేదు. నాన్నగారికి అసలా విషయాలే అక్క గ్లేదు. 

ఇప్పుడు రాజీ వొచ్చి తనకి మూడు వందలు అవసరమె ఈ ఆడిట్ 

పెట్టంది. పైగా “సమంగా ఆరా తియ్యాలి అని సూచన కూడా చేసింది. 

మూ డెళ్ళ నుంచీ మూడు వందల చొప్పునై తే కూడా పదివేలు దాటి 

వుండాలి బ్లాక్ మనీ, అంతా వో దగర పోగేస్తుందా లక వాళ ఎన్నయ్యకి పద్దతిగా 

పంపిసోందా? మా బావమరిది ఏదో ఉదోోగం చేసుకుంటూ సంసారం pam 

తున్నాడే గాని నాకున్నంత పాటి సోమత కూడా లేదని నాకు తెలుసు, 

కానీ అరా sa he రభస చెయ్యడం ఎంతో అన్యాయంగా తోచింది 

నాకు, శారద నిజంగా తన జీతం ఇంతా అని చెప్పక వోవడం త 'ప్పెకావచ్చు, 

కొని ఆమెకి స్వంత అలోచన అంటూ ఎదైనా ఉండవచ్చునని, అందులో క కొంత 

ఆర్షిక స్వాతం తపు ఆలోచన ఉండటంలో తప్పులెదనీ అనిపిస్తోంది. నను 

ఆరా తియ్యడానికి _పయత్నించడ మే తప్పుగా తోసోంది. 
0 0 0 

హాల్లోంచి నా గదిలోకి వెళ్ళాను, ఏమీ తోచలేదు. అక్కకి కావలసిన 

డబ్బు అమ్మని అడ గదలచుకో లేదు, నారాయణరావు నడిగితే ఇసాడు. మళీ 
జీతాల్లో ఇచ్చయొక్రిచ్చు. కాని ఆ మెరి అమ్ము చేతిలో పెళ్తేది. తగ్గుతుంది. 

అమ్మ అడగదు, త క్కు_వెందుకిచ్చావని. ఓసారి కళ్ళెత్తి త్రి చూస్తుంది. జరిగిం .., 

దంతా అస్సుడైకినా చెప్పితీరాలి. రాజీ కులాసాగా కాలం గడుపుతో ందని, చావ 

గారికి అక్యంచె (పాణమనీ అమ్మకి తెలుసు, వెయ్యేళ్ళకీ అలాగే ఉండో 

అంటుంది. కాసి అప్పుడప్పుడై నా, ఆ కులాసా తిరుగుళ్ళు ఆపేసి ఖర్చులు 

తగ్గించుకొని ఓ ఇల్లు కట్టుకుం'టె వావుంటుందన్న ధి ధోరణిలో అమ 

ఇ 

a మాట్లాడు 

తూనే పుంది: సహ ఆటో జులు పచ్చిపద్డాయి, 'పెళ,యి పధదేళు జాతో లంటి; వ ) స శాన, 
ఇంకొ బిడ్డల్నెప్పుడు కంటుందొ....” అంటూనే వుంది. “కాలం నాటి పిల్లలూ 

లెక క చొౌలం నాటి డబ్బూ మిగలక, ముసిలితనంతో ఎన్నీ నాసలు తా ఈ 

అని భయపడుతూనే ఉంటుంది, 
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మంచం మీద వాలుదామని, మంచం దగ్గరగా వెళ్ళాను. శారద పె్య్టా 

మంచం కిందనే ఉంటుంది, కొని. కొద్దిగా ముందుకి పొడుచు కొచ్చినట్టుంది, 

కాలికి తగిలింది, వొంగి ఆ పెబైని లోపలికి నెట్టడం౦లో పెనై తెరచి చూద్దా 

మనే కోరిక కలిగింది. వెనక్కి 'నెట్టకు ౦డౌ ముందుశే అ. 

“పం క్రావారి?* 

నదిరేను, శారద గొంతు విని, 

“అచ్చ!” అంటూ అపె'బైని లోసలికి నెన్హైసిలెచి నిలబడి ఇటుతిరిగాను, 

భష లల డబ్బు, ఒకడి త్ర తరం తిసింది ర డ్ తరం నాకిచ్చిో"సనాయం 

99 
అసి న ముం డబ్బుతో qf అం బస్లో మా అన్నయ్య దగ్గర కెళ్తున్నాను.... 

హు గ్ర దగ్గర క రెకట సపోయి౦వ. 

ఉత్తరం చదువుకున్నాను. వాళ్ళ వదినెగారు రాసింది, “మి అన్నయ్య 

గారికీ ఒంటో ఏమీ బాగులేదు. వీలుంటే ఒకనారి వచ్చి చూచి వెళ్ళు. ఇదే 
(౮0౮ 

od . 

ఇ 

పు 

'పెల్మగాం అనుకో...” అని సారాంశం, 

రెండు నిముషాల్లో వెనక్కొచ్చిసింది శారదోమా మయ్యాగా ౪ ర అంటూ, 
(7 

డాటా బుదున్నట్టున్నారు” అన్నాను, 

ఆయన్నా చెప్పేసొసాను, బస్సాండ్ దాకా వదురు గాని, పొర్షం పేను 
జని అరి ర ౧ ల 

కోండి” ఆని నాతొ చెప్పె వెళ్ళిపోయింది, 

శారద పెట కెలుకుదామని, ఆరా తియ్యమన్న అక్కమాటకి విలువ 

ఇచ్చానని నా మీద నాకు చిరాకు వెసింది. ముప్ఫయో్య రావని తీసుకోవలసిన 

జీళం ముందుగా న (ఇరవై ఏడ్రున తీసుకుని (పసయాణక సెటుకుందంకె సెల 
ల ర్స 

వన సి ఫ్ స జా a అట్ల గ ఉని వాం గర ఉననా వెన్ని రొజులు పెట్టంది _ లాంటి (పశ్నలు సు నన్ను w ధ పెట్టడం మొద 

లెట్టాయి, అకడ ఉండటాని5 బుద్ది వుట్టలదు, నేనూ వెళ్ళాను. 

శారద నాన్నగారి కాళ్ళకు దండం పెట్టి లేచింది. చీర చెంగుతో కత 
వొత్తుకుంది. 

ఖ 

“ఫీలాంట్రి వాళ్ళని దెవుడు చల్లగా చూసాడమ్మా. ఎం భయపడకు” 
అన్నారు నాన్నగారు. 

శారద మా అమ్మనీ నాన్నగార్ని గొరవంగా చూడ్డం ఎరుగుదును. 

ఇలా భక గా కాళ్ళకి దండాలు పెట్టడం కన్నిళ్ళు పెట్టుకోవడం నాకు = 

జం. వ త్తచర్యలు. ఆశ్చర్యపడి. చూళాను, 

“మిటి నాన్నారూ?” అన్నాను కంగారుగా. 
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“నువ్వు గర్భపడవలనసిన న్య క్రిరా శొ రది అన్నారు సొన్నగార్ర చెది 
రన కంఠ ౦0తో. 

“తొందరగా రండి. సాయంకాలమెపోతోంది. గంట పెర్మిషన్ పెసే 
నన్నమా టే గాని అంతా ఇక్కడే అయిపోయింది” అని నాన్న గారికి టాటా చెప్పి 
నట్టు చెయ్యివూపి కిందకి దిగిపోయింది శారద. 

“వెళ్ళు, వెళ్ళు!” అన్నట్టు నాకూ చేత్తోనే చెప్పారు నాన్నగారు. 
© 0 0 

కౌస పుచ్చుకోవడం... 

చిర మార్పుకో డం. | 

పయాణానికి కాపలసిన పస్తువులు ఎరుకొని ద్యాగ్ తో "'పెటుకోడ౦. 
అన్నీ మూడు నిముషాల్లో. పూర్తి చేసుకుంది శారద. 
“తక్ ర శంతన డబ్బు ఇంట్లో న వుంది. నొరాయణరా పవి అడ గక్క 

“అక్క ఆరా తియ్యసుందని శారద పెటి కెలకబోవడం శుద పొరబాటు" టి డా 
“బావగారికి ఏం సు స? శారద ఎప్పుడు తిరిగి రాగలుగుతుంది?” 
డబ్బు ఇస్ర తిరిగి ఇస్తుందా?” ఇలాటివి ఆలోచించు 

LT ౯ 

* 

"అత 

కుంటూ నేనుసిదమయ్యాను. 
3 ప ప స్ట 

రిక ఎక్కేవరకి శారద ఏమీ మాట్లాడలేదు. 
“మూడు రోజులు సెలపు పెట్టాను“ 

“వెళ్ళగానే ఎక ౭క్ప్రించ యినా స చెయ్యి, మీ అన్నయ్య ఆరోగ్యం 
గురించి. ఈ రాతి చెయ్యగలనం కు రమణయ్య గారింట్లో వెయిట్ చేసాను, 
రెప్ప ఉదయమైతే తొమ్మిది గంటలకి ఆఫీస్ కెళాను” 

(దావ _ 99 | 
' 

క్ట రే 9 

= రాతి ము నొస్న గార్నడగండి. కొన్ని ముఖ్యమైన సంగతులు చెప్తారు....” 

ఏదో వుందని” 
“తప్పా?” 

“తప్పుకాదు గానీ, అరుదుగా చేసే పని కదా” 
“అసలు రోజూ ఆయన కాళ్ళ మీద పడాలి. ఆయన దేవుడు” 
నాకు నవ్వోచ్చింది. 

“నువ్వు నాన్నగారి కౌళ్ళక దండం పెట్టడం చూడగానే అనుకొన్నాను, 

“కీ విధంగా మీరూ దెపుడే తెండి. ఇన్నాళ్ళయినా మీరు నన్ను ఓర 
ముఖ్యమైన (ప్రశ్న అడక్కుండా వూరుకున్నారు.” 
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. | 

ఆ (సశ్నేమిటో అర్థమై పోయింది. అది అక్క లెవదిసిన (ప్ని! 

వాలితో అప్పు తీరిపోయింది. కనక నాకు ధర్యం వొచ్చింది” 
గ ష్ CE 
అఒపా-? 

“కాను... .మామయ్యగారు చెపారన్నాను... . పోన్లెండి. అయన్నెందుకు 

పూంస పెకిడం. ws చెపాను.” 

క్ట 0 0 0 

నా చెవుల్ని గా కాట హు 

మర్ పొల్లు మాట అనటుండా అనిపించుకో తా ఓక గ నిరర్ణకమైన he 

పాల్పడ కుండా పుస్నె శారద మాట కూశా నను నమ్మవలసిందె ర్ ట్స! 

తొమ్మ గెళ్ళనాడు హ ప్ర హఠాత్తుగా ఓ సాయంకాలం మా ఇంటికొచ్చి రాతి 
చాలా సేప్ప నాష్నగారాకఛిథొ మౌ మాట్లాడి రా జీ పెళ్ళి తనతో నిర్రయం చేయిం 
చుకున్న వావగారు.... తనకి కూడా కన్న అంతే వెగపేనని.' అయితే ఓ పది 
చేలు నా 'తీర్పవలసన అప్సు ఉందని, ఆ మాతం నామ్ముకోసం 

రాజీసి వొదులు కోలెనని. ముందు ఆ సొమ్ము ఎలాగో సమళూరి సె అది తనే 
తిర్చుకుంటానని_. నాన్ననార్ని ఒప్పిం౦చాడ ట. 

ఆ ఉప్పు తీసుకోడం రహస్యంగా జరిగింది, నాన్నగారు ఎంత వెసులు 
వాటు చేసుకొని తీర్చినా నా పెళ్ళి నాటికి అది వడ్డీమీద వడ్డి చేర్చుకొని ఇంకో 
తొమ్మిదివెలకి తేలిందట. ఆ అప్పు తీర్పడంతో తన చాధ్యత ఉంటుందని వొగ్గా 
నం చేసిన దావగారు వి విహారయ్మాళలు చెయ్యడం. సూ్యూటర్ కొనుక్కోడం 

ళ్ తాతల ఆకర భగ 
ద్ ew} 

hw ఇ క్ ద్ద శ య్. us “ఇదరూ ఉద్యోగాలు చెసుకుంటున్నారు కనక ఈ అన కోడలు తీరు 
స్తుంది.” అ నుకన్న నాన గారికి, శారద తను మా ఇంట్లో కొలు పెట్టిన వారం 
జటా అట్ట ఆ | జం. ఇ వి లం శ ఇడ 1 స శర గా టె ఇ 
రజా, డన RN ఏ నం తను పనిచెస్తుస్న బ్యాం వెం తీసుకున్న ప సో ప్ప 
పదెశఎలు యథాతథంగా వ పస్పగంచి ఈ నెల నుంచీ నాజీఠంటో దాదాపు మూడు 
వందలు కొత ఉంటుందని, ఇచి మూడెళ్ళుంటుందని చెప్పింది 

వళ... ల న న్స్ కీ జ్యూ క ష్ #4 lat | ని శ" అయిత కట్నాలు ఇప్యకాడదు. స రాడదు.అ నె సూ తాన్ని నాన్న 

త న పద్ధివారు, ఆయన ఆ స్మూకాన్ని నమ్మారు. కాని మీ బావగారూ శేనూ 
పడనిచ్చిసెటు లేద అంది శారద. స్త క్ యట 

సా స్య 
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(“జ్యోతి” మాసపత్రిక; దీపావ 1963) 

నాకు ఆ వారు కొ త్రగా డ్రాన్నరె ౦ది, ఎంత వెతికినా ఎక్కడా ఇళ్ళు 

దొరకలేదు. ఊరు చివర రాజానగరం కాలనీలో వెతకమన్నారు కొందరు. 
ఊరికి దూరం అవడ ౦వల్ల కాౌరూ, నొకర్లూ పుంటేనే అక్కడ వుండటానికి 

సదుపాయం గానీ, saad మధ్యతరగతి. వాళ్ళ ఆ అథైలూ పెట కోచేరు; ఆ 

'పేటకి వెళ్ళి రికొలకి డబ్బు తగలేసుకోనూ లేరు, అయినా చేసే సీ దిలేక అక్కడే 
వెతికాం. ఒక పెద్ద ఆభసరుగారు ఆ బంగళా అంతా అద్దెకు తీసుకున్నారట; 

“కావాలంటే బాట్ హౌస్ మీ కిస్తా? మన్నారు. ఏదో అదె మాట్లాడుకున్నాం. 
బొట్ హౌస్ అయినా వేరే చా(తూమి; వేరే కొళాయి, వాళ్ళతో ' సంబంధం 

లేకుండా వీధివేప తలుపూ సున్నాయి. మాకు నచ్చింది; చేరాం. 

నాదింపోయింది. (పొద్దుట పదింటికి వెళిశే నాయం(తం ఆరయ వరకూ 

రావాలనుకున్నా రావడం పడదు, కాని దూ మాణిక్యానిక బాధ. నాభార్య మొద 

ట్నుంచీ పదిమందిలో మెసిలిన మనిషి. పది గంటలకి నాకు అన్నం పె'ెసి 

సంపి స్తే పదకొండు గంటలకల్లా తన భోజనం. మిగతా పనులూ అయిపోతాయి. 

అక్కణ్నించి సాయం(తం ఆరు వరకూ (గంటలు ఎలాగూ అక్క బెడు తుంది) 

నిమిషాలు కూడా లెక్క బెట్టవలసివొస్తుంది. మొదటిరోజుసే విసుగు పుట్టింది 

ర్రా గోల సెనెసింది. eg ఎల్ రో జులనుంచి మాట్లాడా ఆశే eh 

నా ఇంటివాళ్ళు ఎమెనా & కొలుపుగోరుతనంగా వుంటారా అంటే అదేమీ 

అయిదురో జాల వరకూ ముహామే చూపించ 

లేదట, వాళ్ళ వంటింటి కిటికీ మాకు కొంచెం దగ్గరగా కనిపిస్తుందిగాని, 

అందులో ఎవరో ఒకీమొగ అతను, వంట చేస్తున్నట్టుందిగాని ఆడమనిషి అలి 

కిడి లేదంది మాణిక్యం. తో రపరొా వంట వాళ్లి పెట్టుకో గల భాగ్యళాలురు 

గాబోలు. పోనీ పొరుగు చూదామా అంతే అది ఒక పెద్ద బంగళా (కుక్కలు 

సున్నవి జాాగత్త అనె బోర్డుతో సహా). మాబొట్ హౌస్ నానుకొని ఆ 
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త్ లాల్ హౌస్ పుండగాని సీశ్ళబిం. ఆఅండులొ దిగటాని 
ంకాను. పోని అందులోనయినా మా దోటి 

పడి రోజులు దాటింది గాబోరు. ఒకనాడు రా(తి మాటుమణిగేక ఏదో 
కరం కేపింది నన్ను,పక్కనున్న జొట్ హోౌనుతోంచి 

ర ముగ గొంతుకు ఒక ఆడ గొంతుకా వినిపించాయి. ఎవరో అక్కడ ఇది 

టూ అప్పుడ ఏదో ఊ ఊర్నించి వచ్చినట్టుగా వుంది ఆ సందడి. 
సమాణీర్యానికి స్నెహాతురాలు క్యాట్ తుందని అనుకుంటూ పడుకున్నా. 

పర్య TO ల సేన స. దగ్గిర, బందల్లా లక ద్వార మె, 

ఒకే గోడని ఆనుకుని అటూ ఇటూ సన్నును ఈ ఆండూను. ఆ గోడ నా 
మందడి గోడేమో; వల్చనే అనిచెప్పాలి. ఏ మాతం గట్టిగా మాట్లాడినా ఒకరి 
దమాచంనొక 5కి వనిపిసాయి. మెయిన్ గేటు! సంబంధం లెకుండా మాకున్న కు అలాల 

6 వాళ్ళకీ వీధిలోకి దారి వుంది. 

సరె; వాళ్ళు వొచ్చినట్టు మాకు తెలిసినట్లుగా నే మేం ఇందులో దిగినట్టు 
వాళ్ళకీ తొందరగానే తెలియాలి. మాణిక్కంతో. మర్నాడు పది గంటలకి నేను 
ఆఫీసుకి వెళుతున్నప్పుడే చెప్పాను. ఇవాళనుంచీ కాలాన్ని దుర్వినియోగం 
చెయ్యకుండా కొత్త స్నేహితురాలితో పరిచయం కలుప్పకో.అని, కాని మ  ణీఠక్యం 
వాళ్ళతో స్నేహం చేసుకోలేదు. 

టం టన అసలు తెలియకుండా ఎలాగండీ?” అంది, 
కెంటో రోజు ఏడో ఒలవొచ్చి నె “ఎను ఇంటి దగ్గర వుండిపోయాను. వీ 
రోజు “ఆవిడే వస్తుందేమో అని చూశా? నన్నది మాణిక్యం. నాలుగో రో 
అయదోరో జు_యిలా కొన్నాళ్ళు_“ఏదోలెద్దురూ, వాళ్ళ రేడియో పగలస్త మానం 
పాడుతోంది, ఏద్శోనాకూ గోడ చాటునుంచి ఆవన్ని వినబడుతూ కొంత కౌల 
క్షేపం అ వృతోంది ఇలా అనీ. మొగాయన వున్నాడేమో అని చెబుతూ మరో 
రొజూ మొ త్రందుద వకిచయం చేసుకోనే లేదు. నేను రోజూ ఆఫీసునుంచి 
వొచ్చిన తర్వాత ఏదో సమయం చూసి అడుగుతూ వుండడమూ, Mais 
ఏదో యిలాటి కారణం చెబుతూ వుండడమూ అయింది కొ కొన్నాళ్ళు, అసలు కార 
ణం నేను వూ హించక పోలేదనుకోకండి, 

140 భరాగో సమ్మగ కధా సంకలనం 



ళీ 

ఈం రో జుల్లో nee ముందుగా స్నేహం ఆరం పరిచయం కోరితే 

జా తేలిక. శండో జ వాళ్ళు ఎళ్ళమీద కొంచం huss వెలగ బె బడ తారు, 

షా ప i 

మా పొరుగు వాళ్ళు చాలా హుషారుగా వుంటారని గమనించాను. వాళ్ళు 

కొ శ్రగా పెళ్ళయిన దంపతులయి వుండాలి. మేన త్ర మేనమామ పిల్లలో, నేక 

మేనమామా 'మేనకోడలో-ఇలాటి దగ్గిర బంధుత్వ మేదోవుండి వుండాలి వ వాళ్ళకి, 

వివాహ బంధం గాక. ఇంకా వాగా చిన్నవాళ్ళు. ఇర ఎళ్ళలో పు అత నికీ, 
జు 

సదహా రేశ్ళో ఏమో ఆమెకీ పుండాలి. పెళ్ళయి ఏ త్రై అయినటు అని 
| ర 

వఏిసుంది; పిలాపీచూ లేకపోవడమూ, ఆ హుషారు చూస్తే... 

3 

ఆ అబ్బాయికి విందులో ఉదడో ఫగ మో ఊహించలకపోయాం గాని, 

ఫపుంటాడు; రోజుతో చాలా భాగం. 

దాళ్ళ se సగల సమానం అలా మోగుతూనే పుంటుంది. పొద్దున్న 

ఆరున్నరకి రామా రబ అని భ క్రిర ంజనితో మొదలు, ఏడు గ౦రటలకి వా ర్త 

లైనా పెట్టకుండా నక! పదిగంటలకి సిలోన్ సెషన్ మూసే సె పం 

భాషా సిలోన్, పదకొండు గంటలకి మళ్ళీ బొంచాయి. పన్నెండున్నర నుంచీ 

రెండగునరకూ తెలుగు Mme అంతమంది మూడువరకూ మళ్ళీ హింది 

పొటలు, నాలుగున్నర నుంచి సిలోన్. ఇహ రాతీ పదకొండు గంటలే కాని, 

ఒంటిగంయేకానీ_వాణ్ళు సేషన్ మూసేసి తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలే తప్ప, 

ఏబు ఆపరు. నాటికలూ, కథానికలూ, లలిత సంగీతం, పిల్లలు లేకపోయినా 

సీల్లలి (ప్మోగాములు. మధ్య a గ్ రేడియో సంజీ ప ప్త కబ్దచి(తాలు ఎదీ. + 

వ్యరు వాళ్ళు, పాటలు; పాటలు! ! పాటలు 111 వా రైనా పెట్టకుండా 

పాటలు సె పేసారు, సంసారం చేనూ పదేళ్ళు పము. క పంక 
00 అనాలి అనో పి 

మోజుపోలేదు. ఇంకా కం|రాశళ్ళు. వౌళశ్ళకలా పోతుంది అనుకు స eden నేనూ 

మాణిక్యం, సందర్భం వచ్చినప్పుడు, 

అతను పెళ్ళాన్ని బలె Wha పేర్లతో సిల్చవాడు, సుబ్బలక్షీ 

కాట తు ఈ అమ్మారు చసన టా, ను నుబ్బీ_ సుబ్బులూ- సుబ్బమ్మా 

సుబ్బిలక్ష్మీ* యిలా పిలవడం _ ఆ అమ్మాయి పాపం “ఊరుకోండీ.ఏమిటా గావు 
కేకలూ! ఎవరై నా వింపే నవ్వుతారు కూడానూ!” ఆమె చాలా సిగ్గుతో ఎంతో 

మృదువుగా అనటమూ మాకు వినబడేవి; నేనూ మాణిక్యం ఒకరి మొహాలొకరు 
హసుకోవడం, పైకి నవ్వుకోడం. = 
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కి నవ్వుకో డం-అని ఎందుకన్నానంశే శ్చే _ మా కలొటి అద షం లేదు 

గనక. మొద ట్నించీ పదిమంది ఉన్న ఇంట్లో మెసిలేం. పెళ్ళయిన కొత్తలో_ 

అంతే మూడేళ్ళవరకూ - నాపనేదై నా మాణిక్యంవరకూ వచ్చే దేకాదు. చెల్లెళ్ళూ 

అమ్మా, తమ్ముళ్ళూ బళ్ళ సాన్సి ధ్యంతో మేమిద్దరం ఎప్పుడో గాని ఏకాంతంగా 

ఉండడమే పడేదిగాదు. అంతగా మాణిక్యంతో ఏదేనా అవసరమొ ఫై పక్కనే 

ఉన్న మ he కన చెల్లెల్నో పిల్చి." ఒదిన్ని ఇలా రమ్మనూ. ఆని చెప్పడం 

wg పిలవవలసిన అవసరం కలిగేది కాదు. తరవాత ఉదో్యోగరీ తా "వేరే 

ఊకో ) కౌపురం పెట్టనా మూడోమనిషి ఎవరో మాతో ఉంటూనే వచ్చారు, 

అధమం ఒక ప్యూన్. అయినా ఉండెవాడు, “అమ్మగార్ని ఒకసారి ఇటు రమ్మన 

వోయ్ు'అని చాలామాట్లు తప్పించుకున్నాన్నేను మాణీక్యాన్ని పిలవడాన్నుంచి, 

ఫోసి ఎక్క-ణ్లీంచో ఇంటీకి వచ్చి తలుపుకొ చేటప్పుడు _ తలుప్ప కొట్ట కొట్ట 

డంలో ఠపీమని తెరవడమూ_యిలా పిలవవలసిన తతంగం లేకుండానే కాల 

పం అయిపోతోంది. ఎదై నా రాసుకుంటూ వున్నప్పుడు మధ్యలో కా ఫి కొ వౌల్సి 

వస్తే _ “ఇదిగో, కొంచెం కాఫిలాంటిది యేర్చాటు చెయ్యి!” అని ఓ కేక పెట్టడం: 

ఇలా అయిపోతుంది. కొన్నాళ్ళు మాణిక్యం నన్ను సాధించింది. 

“ఇదిగో, అదుగో ఏమిటండీ! పేరు పెట్టి పిలవలేరా?’ అని. కాని అదే 

మిటో ఆమెని “మాణిక్యమూ” అని పిలవబుద్దెయ్య రునాకు,అలా పిలి_ఫై అదేదో 

(పాణంళని వస్తువుని పిల్చినట్టు బాధ కలుగుతుంది. లక్షణమైన అర్ధాంగిని, 

(పాణంలళేని వస్తువుని పిల్ని నట్టు పిలవలెక పోయెవాణ్లి. అసలు ఇన్నింటికీమూలం 

పిలవకుండానే దాదాపు అన్ని “వన్లూ అయపోవడ మేనని ఒస్పుకోక తప్పదు, 

“చక్కటి పేర్లు (ప్రపంచంలో అన్ని వుంచే మాణిక్యమని పెన్టేడేమిటి నీకు మీ 
నాన్న?” సిని 'చెవ్పుతుంటాన్నేను. 

పూరు కు ననా రచ్చే సంఘటన వొకటి ఇంచుమించు రోజూ జరుగుతూ 

పుంటుంది. ఆ అబ్బాయి ఛ్యాతూములో దూరి స్నానం చేస్తూవుంటాడు. కొంఠ 
సేపు పోయాక కు తువ్వాలోయ్' అని గట్టిగా "కేక వేస్తాడతను. 

6 అచ్చా రోజూ ఎంతకనండీ ! తువ్వాలు పట్టు గెళ్ళకుండా స్నానానికి 

వ క మా ఇాగా అలవాటయిపోయింది!” అంటుందా అమ్మాయి, తువ్వాలు 

తిను కెళ్ళి గాఠల్టూష్ దగ్గరో నిలబడుతుంది గాపోలు |! 

SND కవ్వాలోయ్” అంటాడతను ఇంకా. గట్టగా. 
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అమ్మాయి హడలి పోయినట్టు జ అజ తెచ్చానండీ! ఏమిటా శీక?లు... 

శ్రలుపు తెరవమంటారా *” Be 

“తెర వ్వే? నాని పోతున్నానూ!” అంటా డతను. 

ఆ అమ్మాయి తలుపు తెరుస్తుంది గాబోలు!అతను న్వరం కొంచెంతగ్గించి 

నీకు తెలియని రహస్యం నా దగ్గరేము ముందె. వ్మారిదానాశి అంటాడు. 

చేస్తున్న పని మర్చిపోయి. ఈ దృశ్యం అంతా కళ్ళల్లోకి తెచ్చుకుంటూ 

బహూశా అతను దాత్రూమ్లో తువ్యాలుకో (పవేశించిన ఆ అమ్మాయి బుగ్గ 

ఘీద వొక్క చిటిక వెయ్యడం దగ్గర్నుంచీ మేమిద్దరం వేరే వేరేగా వూహించు 

కుని _ వొకరి మొహం వొకరు చూసుకుంటాం తెల్ల మొహాో వేసుకుని, 

అది మాకే ఎందుకు జరగకూడదని అనిపిస్తుంది గాబోలు. అలాటి 

తియ్యటి స సంఘటనలు ఇప్పుడు ఈ వయస్సులో ఏం జరుగుతాయి: జరిగినా ఏం 

బాగుంటాయి; పదహో రెళ్ళ పడుచుగా తనూ ఇ ఇర వై ఎళ్ళ కురాడుగా నేనూ 

ఉన్నప్పడు ఛాన్సు విడిచి పెట్టుుని! మా యిద్దరి కళ్ళలోనూ, అప్పుడు 

(వస్ఫుటంగా కనబడే ita - “వెళ్ళిపోయింది తియ్యటి కాలం _ మళ్ళీ 

ape? రాదు.” అనే బరువై న పొగ_ఎది నేనెలాచెవితే మీకు అర్హ మౌతుంది! 

అనుకోకుండా ఎప్పుడో వోసారి (వారానికో సారికి తక్కువ ఉండదు) 

సినిమాకి వెళతారు వాళ్ళు. ర్యాతి ఏడు గంటలకే సద్దు మణిగినట్టు అయి 

ఫోతుంది. మేము ఇద్దరమూ పున్నా ఒంటరిగా పున్నట్టూ, ఎవరొ శల! 

ఇంట్లో వాళు) హఠాత్తుగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టూ, ఏదో వెలితిగా ఉన్నట్టూ. 

బాధ కలగడంతో తెలుస్తుంది. వాలి బనిమారు వెళ్ళినట్టు. విక్కు దిక్కు. మంటూ 

పదిగంటల రా తిదాకా "గడియకో సాది గోడ అవతలినించి రావలసిన శచ్లాలు 

రాలేదన్నట్టు సాధి|పాయంగా ఒకరి "వేఫొకరు చూసుకుంటూ గడుపుతాం మేము. 

అప్పుడు వొసారు వాళ్ళు. ఆ నిశ్శబ్దంలో, వాష్ళ చేసే గిన్నెల చప్పుడూ, 

cA 

ఇ) 

కంచాల చప్పుడూ, ఆభిరికి చెతి గినె న్నెతో చెమా J షష న చప్పుడూ అన్నీ 

ఎంతో స్పుటంగా, ఆహ్హ ద దకరంగా ఏనిపిసొయి మ కోరు నిద్దంట్టదు | 
ద్దు 

a fa జో జ జ ఖో అవక రా లీ 

భోంచేసి ఇపతలిక బ్బా అతను హుషారుగా అప్పుడె చూసొచ్చిన సిని 

మాలో పాటది కాదోలు, వో చరణం ఎత్తుకుంటాడు. అతనికి పాడటం రాదు. 

కానీ వచనంలా చదివేసినా అచ wise పుంటుంది మాఘ , నోళ్ళ తెరచు 

కుని వింటాం. (చె చెపులు ఎలాగూ తేరుచు కన oie అలాంటి సమయంలో 

సంభాషణ ఎలా పుంటుందసీ:. 
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తములపాకుల్లేవూ? తమలపాకులు అయిపోక ముంచే చెప 
ta 

“సుబ్బులూ! 

మసి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఏనిపించుకోవు గదా. ఇప్పుడీ అర్దరాతప్పుడు వ. 

సందులోకి వెళ్ళడం తమలపాకులకోసం ?’ 

me) ఈ ఒక్క రాతి గడుపుకొందురూ ! పొద్దున చూద్దాం ? 
తర్ ఇ వొద్దన్నాను, ఎందుకు గడుప్పకోవాలి. అందులో త మలపాకుళ్ల 

రుండానా! అసలు తమలపొాపలం కే ఏమిటో, తాంబూలనుం కు ఏమిటో, స్తే 

ఖా 

రేడియో కటైధురు ఇహ. చాలా రాతయిందీ!” 

“వంఠమాటి ! ర్యాతి సద్దుమణిగేక జీరాన్న భోజనం, ఆ తరువాత పక్ష 
మీద చలితో దెబ్బలాడు తూ ఆనుకొని పడుకోడమూ ౬ ఆ సందట్లో రసవంత 

న సన్నటి సంగీశథమూ...వీటి మహిమ ఎలాటిదో నీకెంత చెప్పినా బోధ 

“ఊరుకోరు గదా; చిన్నతనం మీదూనూ!” లేక పోతే__ 
న్ 

న 

౦ నాదె పొరపాటు, మీ కప్పుడూ ఒకపే సొద; 

సనిమారో పొటకాబోలు, వరసలేకుండా, వచనమూ కాకుండా వున్న 

“చిలకా గోరింకలముగా ఆలూ మగలం హాయిగా, ఆ....' అని అత నూ 

“అయ్యో, వుండండి! ఏమిటండీ మరి చిన్న పిల్లాళ్ళాగా? చూళారా.ఎలా 
సెలిగి పోయిందో!” అని ఆ అమ్మాయో ' 

వోళ్! నా చెత్తుల్లో నలగడ౦కం పె పవిత్రమెన పనికూడా వుందిపే, సీ 
బరకి;” అని అతనూ, 

ఇలాటి సంభాషణలూ వినబడతాయి మాకు, 

మాజణక్యం తల వొంచుకుంటుంది, నేను తల తిస్పుకు8టాను. ఆది సిగ్గు 
కౌదు. ఏదో చావ, బాధ నాకూ తెలుసును. గతించిపోయిన కాలాన్ని ట్ల 
వొలికి పోయిన చూసి సనం పడె బి బాధ అది, మేం మసృయ్యేళ్ళశే 
ముస సలివాళ్ళమెహో హూ మే అ ని చెప్పుకోలేక, ఒప్పుకోలేక పడె బావ అది, 
నోక యు 

వొ S00 జ్ చావఫలకం౦ ర, ముసలి వాళ్ళమయిపోయాముని ఒప్పుకోవలసి వచ్చి 
నప్పుడు పడెబాధ దారుణం! 
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“నువ్వెప్పుడైనా చూశావా, జ! na మూణిక్యంతో ఒక సారి 

మెల్లిగా, ఐ a నినబడిపోతుండే ర కరో త్త భయంతో ఇ 

“కేదండీ, గోడలు ఎత్తు.” 

గోడమీంచి చూదాముని (పయత్నుం ఇసించన్నమాట లేకపోతే ఆ మాట 

ఎలు కొసుంల? మూస పులడి సృష్టాగదినించి పృున్న కుతూహల విశేషమే అది! 

“పోనీ ఆ పిల్ల యినా కనిపించవదా?” 

అస నెల్లాపుంటాడో కినిబంచ సత్ర వాత బోయాడు! లోని. ఆ అమ్మాయేనా కనిపించ 

వేదా జ గా హోలు ఇ అర్జం, గా లీ ge ఎత నికో సం చూడడంలో ఉవున్న 
శప్పునూ, శేను ఆ సిల్ ఏషయంతో చూపిన వుళూహలంలో వ వున్న న్యాయాన్ని 

తనలో ఇముడ్చుకున్న (పశ్ను! ముసలో ఇంత 6 శెందుకుంటుందో! 

“లేదండి! ’ ఫం 
“సినిమాకి వెశ్ళేటప్పుడు చూడవలసింది. నుప్వెప్పుడూ ఇంటోనే 

వుంటాపుగా 1” 
6దూద్రామ స అనుకుంటాను. రాసి అదేమిటో గప్చిప్గా వెళ్ళిపోతారు, 

ఒక అరగంట న్ా తట్టుంది నా! స్క సందడిలదె అని; అప్పుడు అను 

Pa సాధారణంగా సినిమౌకి sen డబ్బులక శిదు. నాకు. ఏ 

రోజూ ఆరుగంటల లోప్పస ఆఫపిసుపని తెకులము. ఇహా ఆరింటికి ఇంటికి 

wah పగలల్లా శ్రమ పడి వుండడాని ఈజీచైర్లో కూచో బుద్ది వేస్తుంది. ఆ 

కి నానా ౨వ స్టా సడి ఇంకో మూడు లా సినిమాతో 

తేయేం, ఎనిపిస్తుంది. పోని సెలవొచ్చినా అదొ రకంగా 

వుండి సిసిమా తలపు కలగదు. 

“రిక్షాలో వెళతారు గాటోలు:” అన్నాను, 

ఏబ్దాష్టంద ౦డీ! రిక్షాలో వళ్ళ ఇంతదూరం నించి నడిచి వెళతారా 

యేమిటి?” అంది మాణీక్యం : 

నా ఉదేళం అదిగాదు. ఇద్దరూ ఒక్క రిక్షాలో నే కూచుని సరసంగా 

స్పృశించుకుంటూ ఒకరి నడుంమీద ఒకరు చెయ్యి వేసుకుని వెళతారా అని. 

ఎందుకంపే మా కా భాగ్యం లేదు. మేమిద్దరం వొక్క రిక్షాలో పట్టం. పెగా 
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నా కేందుకో మౌణీక్యం పక్కున రిక్షాలో కూచున్నస్పటి కంచ పైకిలు మీద 

వొంటరిగా కూచుంటూనే హాయిగ వున్నట్టుంటుంది. కని ఎందుకో ఆ మాట 

అనడానికి జంకి వూరుకున్నాను. 

షః ¥ ష్ణ 

క నెల అయిపుంటుంది. మా పొరుగు వాళ్ళతో మేం పరిచయం చేసు 

కోలేదు. మొదల్లో అశ్రద్ధ చేయటం: కొసకి “మేం ఈ ఇంట్లొ నెల్లాళ్ళ కిందట 

చిగాంి ఆని చెప్పడం అంత బాగా అనిపించక పోవడం. మొ తంమీద ప్రత 

షహం వాయిదా వడిహోయింది. చివరికి నెలదాపేసరికి వాళ్ళతో 

సుకుందామన్న మా కోరిక అలా అడుగంటిపోయి ఇంకిపోయింది, 

కావణం ఇది అని క నెక్కడ చెప్పగలను? అదేదో నాధ. ఏ పూరు వెళ్ళినా 

భ్ లీ 

ఇరుగు పొరుగమ్మల్న “అక్క య్యగారూ' ఆని పిల్చే మాణిక్యం ఇక్కడ 

సగాయా అని పిలిపించుకోవలసి వస్తుందన్న భయం వొకటి వుందను 

ఇహ, వాళ్ళు గడుపుతున్న కాలం. దాని బరు చిన్నతనం కౌటోలు _ 

అందులో వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న కులాసా. దాన్ని మేం వొకరి కొకరు ఎలా 
కెరియజేసుకొంటాం? వాళ్ళు చాలా అనుచితంగా, అళీ లంగా (పవ ర్రిస్తున్నా 

“ (౧0 మలాల అడ్) 

కనీ, పజ్యపవృ్తి తస్ప మానవౌచితి వాళ్ళలో లేదనీ, ఎంతసేపు మాటల్లో, 
అది బల్ ఉం? “ro సృ మున ry: య 5 2 అలకా అదె గొడపె అనీ షు తీసు ఏన్బ్బట్లు నటించి, వొళ్ళిసి అనట్యాంచు 

కుంబున్నటూ నటిస్తున్నాం. లోసలమా (త్రం పాళ్ళు మాకు అందనిదేదో అనుభ చం 

మ అసూయపడుతున్నాం. ఇది మా ఇద్దరికీ వేరే తెలిసినా, ఒకరికొకరు 

లు 

Cate 

అరల గ జు సాచి టే? చెప్పుక్ లర వెయినా, లల! పహ ఇంకొకరికి తెలియనట్లు నటించి, ఒక 

ద్ర 

పొదున్న పవకొందు గంటలకి నేను స్నానం భి భోజనంచేసి య; నాలా పంగా 
S లోక్ (అది, గోడకివేసిన ద్వారం నొటి మెట్టుముదికె) వచ్చే సరికి 

స ర రై చ... చ్యారంకూడా తెరిచి వుండడమూ, అక్కడ వొకాయన 
నిలబడ్డ మూ జరిగింది. ఆయనకు యాభై ఏళ్ళు వుండొచ్చు, పల్చటి గానో. 
ముల్లు పంద కెటుకున్నాడు; డ కా మజ్లిస్ కళ్ళలాల్నీ త్రి కొడుక్కు న్నాడు. 

ల కొలరోంచి గుండీలు, నయము కనిపిస్తున్నాయి. అప్పుడే 
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తాంబూలం సేవించాడు గాబోలు, నోరు ఎ్యరగా వుంది. ఇంకా తమలపాకుల 

ఆఖరిపట్టు నమల్తూ ఓ చేత్తొ పళ్ళుగొలుక్కుంటూ నించున్నాడతను. (లోప 
ల్నించి రేడియో మోగుతూనే పుంది,) 

రెండు నిమిషాలు ఇద్దరం వొకర్నొకరం చూసుకున్నాం, ఎవరం మాట్లా 

డలేదు. ఆఖరికి ఆయనే అడిగాడు. 

“కః జొట్ హౌస్లో అద్దెకి దిగారా?” 

“అవునండీ” 

“ఏదైనా వుడో్యోగమా?” 

“కమ్మ్వ్యయల్ టాక్స్ ఆఫీసులో యూడి సీ నండీ! 
“బాగానే వుంటుంది. వేరే బ్యాతూంకూడా కట్టించినట్టున్నాడు. ఎంత దై 

యిస్తున్నా రు?” 

“మ్శుప్ఫై” 

“వెధన? ఇదివరకు ఇరవెకే యిచ్చాడు, ఆ బాాతూంకోసం పదిరూపా 
యలా! అ దైకుండెవాడు ఇంటి కానుందె శే ఇలాగే వుంటుంది, ఇంకో డెభ్ఫె 

పదేస్తే బంగళా అద్ద అంతా కీట్లుదా'కై పోతుంది.” 

నద తి, ఊళో మంచి ఇల్లుదొరికితే మారిపోతాం, ఈ పేట 

అన్నిటికీ దూర౦.... మీ రెవరో తెలుసుకోవచ్చా?” 

క! _.. ఈ బంగళా నాది! మీరుందేదీ, యిది దోసారే కట్టంచాం,. 

ఒక పే పాను కూడానూ, బొట్ హౌస్ దగ్గర్నుంచి” 

“మీ కెందులో అయినా పనండీ?’ 

“నాకా? నాకెందుకూ పనీ?” 
(_పశ్న అడిగినందుకు నొచ్చుకున్నాను, డబ్బున్నవాణ్ని వుద్యోగం చేస్తు 

న్నావా. ఊడిగం చేస్తున్నావా అని అడిగితే అవమాన పడతాడు మరి, 
“జ 6 బుడిగాను, ఎదన్నా _పొక్టిసు అదీవందెమో అని...” అంటూ 

సర్దుకున్నాను. 

“లేదండీ, ఇక. డికి ఆరుమైళ్ళదూరంలో మా లేండ్ను వున్నాయి. దాని 

మీద ఊఉ బంగళా అద్రి వొస్తుంది, త 

అదేం ఖర్మ మో! ఉన్నవాడు ఉందనీ ఒప్పుకోడు. లేనివాడు లేదనీ 
ఒప్పుకోడు. ఏదో .... అంటారు; “ఏదో 1) ట! 
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అపర యనా ౬ మన్న అన్నాను క 

ఒక జూ. ఉం ఒలహైపటూ ఇక్కడ లేతండీ! మా పెద్దబ్బాయి బా తా, దాబా sie 

Wye నా నో అల ॥ ది జా జ ద్రీ సో త్తు సెండో వాడు ఈ: ఊర క్లో గవర్నమంటుభో డిప్యూట స్మకటరిగా వున్నడు. 
“ా అమా మాష్టయీ అ అలుడూ నిలాయుల్ క 

cn 
డ్ 

meen ఎల రికల్ ఇంజనీర్ ఆతను.” wr 
or ఆః 

a న్ Gh hx హ్ bn ల్ జ Gt ౯ (౧ జ్జ 
ర్ 
A 

2 sf అద 
ఆ తర్యాత జరిగిన సంభాషణ. నారు జ్ఞాపకం వేదు. ఏదో అవమానం 

జరిగినటూ, దెబ్బ ళగిలినటూ బాధ పడ్డాననుకుంటాను. ఏదో చెప్పి ఇంట్లో 
జ ఓ లట 

Pay బాల ME 

¥ షః 

ఇంక మేం మా పొరుగు బాట్ హౌస్ వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోం, 
వాళ్ళని చూస్తె మా కిప్పుడు చాలా అసహ్యం. 

మా కంటె ఇరవయ్యేసి ఏళ్ళు పెద్దవాళ్ళయి వుండి కూడా _. మా 

అంతేసి కొడుకుల్నీ. కోడళ్ళనీ దేశాల మీదికి వదిలేసి..మా కంచె ఇరవై 
రెట్లు కులాసాగా. సరదాగా ఆనందం అనుభవిస్తున్నార నీ తెలిస్తె మ్మాతం।! 

ఎ కంక పతుల్ని క్షమించగలమా? ఏనాటికై నా వాళ్ళలా పుండగలమా! ? 

చీ? అది ఎంత తప్పు! ఎంత అసహ్యం! { ఎవరైనా చూస్తె ఏమును 

కుంటారు? అలా (సవ ర్రించిన నాడు మనిషికీ, పశుపుకీ ఇహ తేడా ఏముంది? 
ఇంతకీ కాలమహిమ! 

ఇంకా |పసంచంలో ధర్మమూ, న్యాయమూ, నితీ ఇలా ఒక్క కాలి 

మీదైనా నిలదిడి వున్నాయం పే, దాసిక్కార ణం ఎక్కడో కోటికొకరు నొలాంటి 

వాహ్మ్శా, మాణిక్యం లాంటి వాళ్ళూ వున్నారు గనుక; 

మా కెందుకూ! అలాంటి అసహ్యాపు సర దాలూ మాకొ దు; అలాంటి 
అాభ్తార్టు స్ట ఆనీ అగు ల త్తి వాళ్ళతొ స్నెహమూ వొద్దు, పెగ్గు | సిగ్గు 2! ల 

(“కిపుం' గాడ మెచ్చిన కథ ఇది) 
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(యువ; మాసవ్యతిక _ నపంబం 1978 

చక్రపాణి అవార్డు, రెండో బహంమతి) 

ahaa Rati oR, Rae Aire లో po ibys టీల ఉసుల 

న రి తక) డిక్ మూత విరిచేడు రామం. 

సర స్వతి మాట్లాడ లేదు. 

“భోజనానికి రమ్మంటున్నాడు” మళ్ళీ మాట విరిచేడు. 
మళ్లీ సరస్వతి గ. 

“అన్ని విధాలా పెద్దవాడు.... వెళితే యేం అనిపిస్తున్నాది, నాకు!” మాట 

పూర్డిచేసేనని తేలికపడీళూడా, సరస్వతి రియాక్షన్ తెలి స్టే సమాధానమే కనక. 

అందుకోసం ఆగాడు రామం. 

కసీసం సరస్వతి మొహం కనబడినా బావుణ్ను.... అనుకున్నాడు. 

అతని రొమ్ముమీద వొత్తుగా పెరిగిన చోట దాకొనుంది ఆమె 

మొహం, ఆ కణంలో, అసలేం కనబడదు; అక నిక్కాని, ఆ మక్కానసి. 

ఐతే సమాధానం దొరికిన'కే అనిపించింది రామానికి అతని వీపుచుట్టూ 

వున్న ఆమె చేతులు గట్టిగా విగుసుకున్నాయి.__అం పే. 

మళ్లి మొదటికొచ్చింది కథ, 

పథ షన 3 

ఉ్సలా పుంది ఉ దోగం?” అనీ పదహారు రోజుల (కిందట వో సాయం 

కాలం తన రూమ్లో కెళిపోతూ రామాన్ని పలకరించేడు మేనేజింగ్ డె రెక్టర్ 

వాసవ. 

“సిత నార్ తహ దయవల్ల .* అంటూ వెనకాలే వెళ్ళి ఆయన గదిలో 

(వవేశించాడు రామం. 

“నాన్సెన్స్, నా దయేమిటి? అలా ఎప్పుడూ అనొద్దు. నీకేం? తెలివైన 
వాడిపీః సమర్హుడివి అన్నాడు వాసవ. “కూర్చో '” 

కూర్చో కూడ దె మో_ 

“సరేకాని? క్లాస్వన్ ఆఫిసర్ పోస్టొక టి శాంకనె ౦ది, చూసేవా?” 
“సను అప్రయ్ చేశాన్నార్” 
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కుకీ... నేనింకొ చూ శ్ళేదు. లాస్ట్ డేటు యింకా వుందనుకుంటాను, 

“నోనో, దాడీజిబ్!” అని వాసవ లేచి, రామం కూర్చునేటట్లుగా వొక 

ఆంగికం చేశాదు. దాంతో రామానికి కూర్చోక తప్పింది కాదు, 

సాబు వాసవ మాటాడకుండా ఏవో కాగితాలు చూస్తూ కూచు 

దు, అరని చేతినున్న ఖరీదైన చీీతమైన గడియారం వేపు చూస్తూ రామం 
కూడా మాట్లాడకండా వూరుకున్నాడు. తనూ గడియారం వేపు చూసి వాసవ 

గ్రా a రో న్్ 0 ty 

“ర! ఎదుగంటలు కావసోందె, టయిమ్!” అన్నాడు. 

రానుం కుర్చీలో యిబ్బందిగా కదిలి, “నే వెళ్లాను సర్. తమకేదై నా 

పను౦ చ మో” అన్నాదు, 

“నాపెటాల్ :” అని, - కుడిచేతో అతన్ని లేవ వద్దని సంజైకూడా చెసి, ఆ 
చేతిని తన కణత మీద పెట్టుకున్నాడు వాసవ. పది సెకం డ్లలాగే వుంచి, 

కూర్చునే వెనక్కి తిరిగి అందుబాట్లో వున్న అద్దాల బీరువా తలుపు జరిపి, ఒక్క 
క్షణం దృష్టి సారించి చూసి అందులోంచి రెండు పుస్తకాలు లాగాడు. వాటిని 

చిన్న చప్పుడుతో రామం యెదటికి విసిరి “ఇవి చూడు; నీకు పనికొసాయి” 
అన్నాడు. 

కంపెనీల చట్టానికి సంబంధించి జాతీయస్థాయిలో ముఖ్యమైన కొన్ని 

కెసుల వివరాలు, వాటి మీద తీర్పుల సారాంశాలు. వొక పుస్తకం, వీటినెస్ 

మేనేజ్ మెంట్ మీద, (పపంచం మొ త్రం మీద మెధావులనిసించుకున్న వాళ్ళు 

సిన వ్యాసాల సంకలనం రెండో పు సకం. 
ఛ్ 

శే 

వ 

q 

థాంకూ్యూ, సర!” అన్న రామం మాటని వాసవ. మాట మింగేసింది. 
గో హవార్యు?” 

న్ు సర్! 
“అండ్ యువర్ మిసెస్?” 

(3 జల “సిక్సు తెలుసా....** అని, కొంచెం ఆరోచించి, “సరస్వతి మా వూర 
అగ వ్ ట్ట మ్మాయె..,.. నాకా అమ్మాయి ఇంత ప్పట్నించి తెలుసు |" 
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“అలాగా సార్? నా కెప్పుడూ చెప్పలేదే, తనుగో 
“వాళ్ళ ఫాదర్ మా యింటి కెదురుగా వుండేవారు. ఈ కంపెనీలో నేను 

 రెక్టుగా బిజినెస్ మేనేజరుగా సెలక్రయ్యాను; నీకు తెలుసో లేదో! అప్పుడా 

దో్యోగపు మొదటి నెల జీతంలో, నేను దూ వూరె శినప్పుడు. మా వీధిలో 
న్న రతి ఒక్కరికి ఏదొ ఉక Sa చప్పున పట్టు కెళా ఇను. వ్ర త్రీ ల్ | వి 

ఆయు 

“నేనామెకి ఏం కొ నిచ్చుంటానో వూహించగలవా!'” తియ్యగా నవ్వాడు 
వాసవ. 

_--ఒక చాక్సెట్ మొదలు. ఒక రెడియోగామ్ వరకు, ఏం కొని ఇచ్చినా 
ఇచ్చుండొచ్చు, వష స పది హే నేళ్ళనాటి వాత్నల్యం ఇపఫ్పుడతని మొహాంలో కన 

బడింది రామానికి, 
రేస iy a ay సరస్వతి బాగా పాడుతుందని తెలుసుగా, = నీకు” 

“తెలుస్సార్! అందుకేగా నేనా మెని మేరేజీ చేసుకున్నది!” అని తెలిగ్గా, 

హాయిగా నవ్వాడు రామం. 

హం న. అప్పుడు నేనా మెకి వొక తంబురా కొనిచ్చను! మే పూరొగర్డ్! 

మరిచి కంఠంతో, అద్భుతంగా.బాలవే త్రలా, కాకపోతే (బ్రహ్మే త్రలా పడే 

సేది! కాని శ్రుతి చేసుకోడానికి తంబురాకూడా. కొనిపెట్టలేకపోయారు, వాళ్ళ 
ఫొదరు'....ఆయన పేదరికం వల్ల ఆ అమ్మాయి ప్రతిభ అణగారిపోకూడదని 

మనసారా అనుకుని, ఎనఖె రూపాయలు పెట్టి దా నానా ఈ అజా” 

“ఎందుకు మిమ్మల్ని నేనుకూడా, ఇప్పుడు తెలిసింది కనక యిప్పుడై నొ 

సరే, థాంక్ bass సర” అని పరమానందంతో చెప్పాడు రామం. 

త్రరవాతండి, అప్పట్నుంచి యిస్పటికి, పన్తుతంకూడా సరస్వతి సొధన 

చేసేదీ ఆ తంబు on తితో నేనండి! నాకిప్పుడు త తడొంది?* 

అన ని సంతోషపడ్డాడు వాసవ, “కచేరీలు చస్తోందిగా!” 

“కాము మొన్న. హెదరాదాదు సైట్ గవ న్న మెంటు ఎరేంజ్ 

సరన నతగత సమ్మేళనంలో తను కాడా పాడింది. కః 

“ఆందులో (వ త్యేకత యేం లేదంటాన్నను. అ౦దువల్ల గవర్న మెంటుకి 
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దాన చ్చుండొచ్చుగాని ఆ మెడ్ పెద్దగా న్ నొంగిందేం 
ఫ్కోర, నాకు సంగీతంలో వోనమాలు రావు, కాని నా 

అ 

క్ర 

క పు మో 

"చన్సార. మొన్ననే ఇరవయ్యయిదు వెశ్ళేయి సర్.” 
“యువార్ సో లకి, టు పహోవి హర్ +“ 

“నాకు మాట తోచనంత సంతోషంగా వుంది సార్ ఇవాళ 
“మూడళ్ళయిండా. క్ పెళ్ళయి” 

లా మంచిపని చేశావు. ఆమెని మారేజ్ చేసుకోడం. ఎంద్ర 
కంటాదా. ఆప్ కోడు సంక జ అద ర జర ౦టావా, ఆఫ్కోర్ను, నేను చెప్పకూడదనుకో_సరస్వతికి అంత అందం, అంత 

ఇక ద్ ఇ a లే మ్ ౦ంరూడా. ఆ అందమె, ఆ టాలెంపే ఆమెకి శ, తువన గే ౨ పదం | వుల అదంతా 
భాం మ నో స్నో తులలో యు 

ఆడవికౌచిన వెన్నెల అయిపొతుందేమో అనిపించేయి. కొంతకాలం! దానికి 
తోడు కొన్ని అసవాదులు!...” 

“అప్రవాదులేషి లేవు సార్” అన్నాడు రామం, నొక అద్దం దిగమింగి, 
“నువ్వలా io గప విషయం! ,.., నేను &ః రూ Wr నమ్మను కాస్స రొమ్మది నెలలపాటు వొకసారి, ఏడాది పాటు రెండోసారి త్రను వూళ్లో కని 

శిదోయినపుకు.ఏమీ న $ 
Wiis was సంబంధం లేకపోయినా. కః రు ఊరంతా 
పరారై న తరచి ద యురద ని; రామకృష గారితో బెజవాడలో ధ్ 

pa ౬) శ్చ ళ్ ఓ) ట్టి ల్ i 
శ శ్ 

న ర షఎఅవంతా నాన్సాన్సె, 
రలాగ' కౌ = | నువ్వు కౌబట్టి_ అన కొంచెం ఆగాడు హే స్త చ, కా కా టు డిస్కస్ హర్ పొస్ట్... ఎక్కడున్నా తను సుఖంగా లం, "న్న ది 19 డడ మె నారష్ట ౦, అని రామం కళ్ళలోకి చూశళాడ్రు. 

“తమ రామెని గురించి ఎథతో దయగా ఛో గట్టా చేసేం సర్ చాలా సంతోషినుంది!** 
| చెప్పును ™ 

“ష్యూర్, ష్యూర్! నేనామెని అడె ౯ చె క్ 
గలను కదా!" ల తను త 
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“అటువంటి భావం తమరీకుండడం ఆమె ఆద్భష్షం సతో 

“నామెటాల్ !...మీ రిద్దరూ కలిసి వోసారి మా యింటికి రాకూడదూ? 

ఆఅఫ్కోర్ ,-రపొదివారం మళ్ళీ ఆదివారం నొకు ఖాలీ లెదుగాని.ఆ తరువాతి ఆది 

BAN నాకు సంతోషం, సదుపాయం కూడాను. ఈనినింగ్ టెమ్ ర ఈర 

అక్కడె ఛి ని తస పుర్నాడు మూణింగే ర వ వతు." 

“అలాగే సార్” అని లెచాడు రానుం. 

“అలాగే అని నువ్వు మౌనీర్చాడం కొదు. ఆమెకేం యిబ్బందుం 

టుందో!...యు ఫిక్సప్ వతి హర్ అండ్ రింగ్ మీ అస్” 

3 2 ప పడ 

అలిసిపోయి న్నిదపోతోంది సరస్వతి, ఎన్నిసార్లు ఎంత నిదానంగా 

చూసినా ఇంకా ఏదో కొత్త అందం, వింత గమ రదు కనబడతాయి, ఆమెలో 

రామానికి. ఎక్కడా యెవరితోనూ పెళ్ళంటూ pra అక్షరాలా వై వాహిక 

జీవితం గడపవలసి రావడ ౦వల్ల చింతతో కొంత వాడిపోయి పుండ నలసింది. 

కాని సంగీత సాధన యిచ్చిన ఆరోగ్య లావణ్యాలు, ఆ జ్ఞానం యిచ్చిన బలం 

ఆమె య మెరుపుకి కారణాల వుండొచ్చు. 
టో చ 

సుళ్ళ ఆమెని దగ్గిరికి తీసుకున్నాడు రామం. సరవళప్ప పరాకా కాష్టను 

సూచించే సుషదరహాసంతో సరస్వతి అతని వీపుమీద చెయ్యివేసి దగ్గరగా 
జరిగి, పెదవులు కలిపింది, నిద్రపోతూనే. అది నిదకాదేమో, ఆ ముద్దు మెల 
కువలోదేనేమో అని ఆశ పడ్డాడు రామం, 

క 

సళన్యతి కళ్ళు తెరవలేదు! పిలుపు స చిహ్నమే లేదు 
అలవాటయిన వాసనను ఆ మోదించడా ఆ భావాన్ని అభావ సిద్దంగా 

చెస్పడౌనికి, జాాగతీ స్వప్న సుషువ్యా వస్టల pa పొటించదు కాబోలు, 

మానవ శ రీరం_అనుకున్నాడు రొనుం, 

నిదే. మరి మాట్లాడ ద రాతికి. లేపి వ మాట్లాడించడ౦ అంత మంచిది 

స్త ¥ ప్త 

నాలు గళ్ళ కిందటి రామక్ఫష్లగారి సంగీత కచేరీలో చూకొతు రామం 

సర స్యతిని మొట్ల మొదటిసారి. 
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౧న కాకు ాద్తూమ్షావా 

కంపెనీవ వార్షికోత్స వానికి ఆమె కచేరీ యేర్చాటు చేయాలని ఏజయవాడ 

వెళితే, “సుంటూర్లో Et హో గాములో వుంది. అక్కడి కెళ్ళి మాట్లాడ ౦ మంచి” 

కచేరి వినబడింది. కనబడింది; కొని, " మాట్లాడడాని శే దన్నారు; గంటూర్లొ 

టి ఉదయమే వాళ్ళు నాగార్జునసాగర్ వెశ్ళేరని తెలిసి, 
వీలుపడ కదు. రా షట 

తరువాతి ఐ సారి సాగర వెళ్ళాడు రామం. 

లే అది రామక స్ట గారితో విహారయా(త. 

స్హౌస్ వరిండొలో అడైశాడు రామకృష్ణగారు. కల. పపాత 

తోనే మాటాడాలి, (పస్తుతం ఆమె నా భార్య అంటూనూ.. 
గ i, 

నౌ 

వష అనేరికి ఆమె నొక తే కెనూ సంపడానికిగాని, యుగళ గీత మంజరి 

డా రావడానికిగొని, రామం యిచ్చిన సర వత 
₹3 [౫ 

టూ 
గ ఖః 

కర హ్ 

ఓ UR (17 లో Sha qd 

అ నమా యేశాదికి త కన ఛా భార్య అత్మీలీ తనకీ సరిపడక పోవడం. 

పట్నంలో ఆమె చేస్తున్న వు వుద్యోగం వదిలి తనతో రాజసు ముం రావ 

మామగారు Woh మనిషి. వీళ ళ్ళతో స పరఠిడసే నాడు, బావమరిది ఇట్టే? 

ర ఎత నపండు ఆ ౦టకొచ్చినా తం్మడిని, తనతో తీసుకుపోవడానికి ఉ ్క దె 
య అ 

శం పయత్నం 'పెటుకునే te . ఆయన పెన్షన్ ఆరువందలు, మరి! , 

న్న 

CU దె 
ఆయన రిటెరవగానే కొన్న యింటిఖరీదుకి ఆయన ప్రావడెంటువ ౦డూ అనీ 

మాటల fe 
ఏ, రామం, తన పి శ్రార్షితం పూర్వారితం అంతా పది వేల 

“షురు వెకందుకు ననూ, మరొకందుకు మా నాన్నగారూ కావాలి. మీ 

భార్యని కాబటి నాకు మతో రాకత స్పదని, నా మీది ఆపెక్షచేత మా నాన్నగారూ 
తో వచ్చి తీరతారని మీ అభి పాయం. ఆయన పెన్షన్ | డబ్బులకి ఆశ పడంలో a 
మ్లూ మౌ తస యౌ ఒక రికొకిరు తీసి పోవడ ra ఆయన మూత్రం ఇంత 

జ చక ఎస అడు ల సలి బి దినే అ tr కః 
శః పూరునచెల్ను అల్లుడు గారం వుదో్యోగం3 దా ఎనీ రాజ 

ముండి వొచ్చెయ్యరరు'” అంది లక్ష్మీ, 

soe నే కాన్ ఎ hee a 8 బమనాన్నసి వదల్లెవు. ఒక వెళ వదలగలిగినా నీ పుదో 
సుం 

ల మూ, నలం వనన eg \ ల గం సూతం పదర్దవు. ఆ సంగతి నారు తెలుసు. కాని నాకన్నా ఓ వంద 

న్నే 
రూపాయలు ఎక్కు ప బీతం తెస్తున్ని పెళ్ళానివి కదా అని నీకోసం ఆర్హరు డ్రా 
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నడం నొ సద్ధతికాదు. మీఅన్నయ్య దఖలుపరుచుకున్న మీ అమ్మగారి బంగారం, 
ఆవిడ చెత మీ అన్నయ్య తన పేర రాయించుకున్న యింటిలో సంగోరు వాటా, 
మీ నాన్నగారు నా డబ్బు పోసి కొన్న యిల్లు, ఆయనగారు రేపో నేడోకమ్యూట్ 
చేయించుకుందామనుకుంటున్న పెన్షన మొ మ వీటిమీద ఆశ కూడా నిన్నీక్క 
క ౦చి కదలనివ్వదు కనక, నువ్విక్కడే ముండు!" 

ఆ తరవాత ఎప్పుడు పీఫా ఖపట్నం వెళ్ళినా, లక్ష్మీని కలుసుకోడం౦. 

అడ్వ కేట్లి ఆఫసుల్లోనే, మధ్యవర్తుల నుండువాల్లోనే' 
రాజమండి చేరాక కంపెనీ వార్షికోత వాల సందర్భంగా సోలో కచేరీ 

కొచ్చిన సరస్వతికి వసతి, ఆతిథ్య సౌకర్యాలు చూడవలసిన పనిలో, ఒకే 
రోజున నవి హేను గంటలపాటు ఆమెతో వపుండగలగడంతో, అతనికామెమీద 
వున్న అభిమానం అడ్మిరేషన్ ఆమె మనసు శెక్కే విధంగా చెప్పగలిగాడు 
రామ౦, 

ఆ తరవాత పదిరో జులకి కాకినాడలో (పోోగాం వుందని. అక్కడికి 

రమ్మంది సరస్వతి. 

“రామారావుగారు. మా శ్రీవారు. కె. అండ్. జే. కంపెనీలో ఆఫీస్ 
సూపరిం పెండెంటుగా వున్నారు. సంగీత విమర్శకులు, మధుర ఉప్ | 

అని అక్కడి వాళ్ళకు పరిచయం చేసింది. 

Weal మా వారంటూ పరిచయం చేసే ునుకదా అని మీరేం నొక 

పుస్టి కట్టనక్కరలెదు. కలిసి వుందామని మనం ఒకరి చేతుల్లో మరొకరు చేతు 
సి క మాట అనుకుందాము. అది వివాహా బంధాన్ని మించిన స్నేహమని 

fp 

ఉదేశం. నా సంగీతానికి భంగంరాకుండా నాకు తోడుగా వుంటానం పేచాలు. 

శరీరం, మనసు, ఆదాయం ఆనందం అన్నీ మీవే.” అని ఆ రాతి గను 

హౌసులో బయటపడ్డ సరస్వతి కాలా తామిద్దర్నీ వొకటి చేసింది, 

rae లేచి కూర్చుంది సరస్యతి. 

రామం మేలుకొని పుండుంటాడని స్ఫురించినట్టు, అతనివేపు చూడ 
కుండానే. చెదిరిన ముంగుకలు తొలగిన వస్తా9ిలు సరిచేసుకుని మంచం 

దిగింది, “జాగ ర్తొ లన్న హెచ్చరిక ఏని రానుం అప చూసింది. *ఇంకా నిద 

ఫోర్రేదా మేష్టారూ!” అంది నవ్వుతూ అతని మీదికి వొంగి, 
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త వ జీ ఇ స = 

రాజాం డి నాటు తలవూపాదంతే, 

విశాలమెన హాలాంటి ఆ గదిలో. వొక మూలగా కట్టంచిన ముప్పయి 
(:p Mn ఇక్, 

శ వశ డ్ ష్ష్ ఆము 

మ చదవవకడుగుల చెదిక జరిందా మె, తంబురాకి సరస్వతి పటాసికి నవు 

రాళ్ళు శు భంగా నిలుపుకొని వేదిక యెక్కెంది. తఠిబురా శ్" ఎసి కి ॥ 

(oa అ 
అనీ రె 46 a దో అ లా t93 

Wm అం ర్యా 
Cre రూ మృన్నాడు. 

జ 

ye 

రిడిచటుంచి. పాడుతాను వినండి ఆనీ, గమపసని 

బి 

4 

రగ రిగరి పామూ; అనే ఆధారంలోంచి సవ్యనాదాన్నిసృ 0 (పయవ్నం౦లొ 

ర; 

ఆదీ 

ఆది తపసు. 

సమయం మంచిదేగాని తరుణం గొప్పది యిది, కల్ప వృకల కిందికి 
చేరి కప్పు కాఫీ అడిగినటుంటుంది, ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద లౌకిక విషయం 
గురించైనా చేసే చర్చ, |పార్గన.. 

ధి 
ఉచితం కాదు, 

“రిసనిప సనిపము గమపా” చిరునవ్వుతో హస్తవిన్యాసం చేసింది 
. అణాలే 

సరస్వతి. 

గమ పపనిస ననిసము గమ .రిగమ రిగరి పామూ 
“బాను!” అన్నాడు రామం; ఆమెని చూస్తూ ఆమెలోకి చూసూ, తల 

వూపుతూ. న్ 
త ని భార్య గతాన్ని గూర్చి చర్చించడం నా కష్టం లేదు. అన్నాడు, 

ఎమ్ డి. వానవ....బాగానే చెప్పాడు, తన మనసులో కోరిక.ఒక్క పొరపాటు 
మాటకూడ్రా రానివ్వకుండాను. 

“రీసనిప్ప సానిపాప్ప పొనిపాను గామపాగ_ 
మా వూరమ్మాయే. ఇంత ప్పటినుంచి యెరుగుదును. ఆ రోజులో 

య 
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ఎనభై రూపాయలు పెట్టి తంబురా కొనిచ్చాను!..అని తన అర్హతను (పతి 
స్టంచాడు, 

“నారినాన్ని సానిసాప్ప పానిపాను పామగామో 

“కాలం” మారుతోంది....శ భాష్?” అన్నాడు రామం. 

సరి స్వతి తల నిలువుగా ఆడించింది. 

“రిసనిప్ప సానినాప్ప. పానిపామ పాము దాప్ప రిగమ రిగరి పామా” 

__అందమే, టాఫంపే ఆమె శ|తువు లౌతాయని, ఆమె సౌందర్యం 

అడవి కాచిన వెన్నెల అయిపోతుందని భయపడ్డానని అంత సౌాందర్యవతిని 

పొందిన తన అదృష్టాన్ని మెచ్చుకున్నటుగా ఆమె అందాన్నే మెచ్చుకున్నాడు. 

“గాము ఏను ససనిప సిపి ను పం నంచు న సం నుం సరి వామాో 

___అపవాదులు బయలుదేరేయని చెబుతూనే అవి ఎంత సమంజసమైనవో 
. వినరిస్తూ ఆమెని తనుకూడా కోరడంలో తప్పులేదని స్ఫురింపచేసేడు. కొత్త 

వుద్యోగాన్ని సాధించడానికి అత్యవసరమయ్యు ఆధికారిక (గంధాలను అడ,క్కుం 

డొ నే యిచ్చి ఈ (పసయత్నం౦ంలో తన సహకారం వుండగలదని సూచించేడు. 

“మొన్న రాజారాపుగారు రాసిన పాటకి ఈ రాగంలో ఈ మనోధర్మం 

లోంచి ట్యూను కడదాం మెష్టారూ!” 
“లాగ్ 

"ఆ సాహిత్యం కొంచెం కాపీ చేసివ్వరూ, ఆయన దస్తూరీ నాకు బోధ 

“నేనది కాఫీ చేసాను కాని, నువ్వు ఏమనుకోకుండా లేచి నాక్కొంచెం 
దూ, తల నొస్తుంది!” 

“తయో: తె పలు. కరర?” 
సరస్వతి చస్పున వేదిక దిగింది. టె ౦డు పుస్తకం, అందుతో ఎర్బాటుగా 

పెట్టిన కాగితం, కలం, అతని కందించి వంటగదిలోకి వెళ్ళింది. 

సుంచంమీద కూర్చున, తలాపిన రెండుదిండు ర్చి ఒళ్ళు విరుచుకుని, 

ఓ. ముం tJ, ౭? 

కలం పక్కనపెట్టి. కాగితం యెగిరిపోకుండా బైండు పుస్తకాన్ని దానిమీద 

పెట్టి, చెర బడ్డాడు రామం, 

వెలిగించిన గాస్స్టప్మీద పిడికెడు అకాశంలా కనిపించే 'నీలిమంటమీద 
ఖాళీ గిన్నెపెట్టి, చేతికందిన గ్లాసు పరిళ్ళుభంగా లేకపోతే వొక్కసారి తొలిచి? 

న్న 
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న్ శ జానీ గ్రా, అబ eA MEME, ఇష్టంలని కని బయ్యటానికి ( 
గా గో ॥ స్త దిసర. వొవంటనే వనిషి మనసులా చుంయ్యిమంది గిన్నె, తిపష్టుసిసర్ష సకల మ 

| 

_అకంకొడా,? కేక అరంకావడానికి లోపలేమీలేని మూ ర్దుడా? అనుకుంది 
డు కు 

ఫరో ఇక్కడ సూవరిం కొం డెంటుగా చేరిన కొన్నాళ్ళకి బిజి 

ఉగానికి ai పెట్టాడు రామం, వాసవ సలహామీద,రామ 
ఆ 

నుకొని కొ తగా వచ్చేసిన రో జులు. కాకతాళీయంగా 
రా వః 

ఎరగ%డో ఎదుర తనని గురుపటి Aol 3 వాసవ, అఫీను వెళలో నరా సరి 
ర క అ= ర య ళన దగిరికే వచ్చేసేవాడు. అతనికి బి, ఎమ్. ఉద్యోగం రావాలంటే అది నా 

చేతుల్లో పని! అంతేకాదు, నీ చేతుల్లో పనికూడాను.” అన్నాడు. 
“నువ్వం శు నాకెన్నాళ్ళనించి, ఎంత అభిమానమో, ఎంత తమకమో, 

త ఆరాధినో.నీకు తెలుసా!” 
“మన్య మనం ఒక వూరివాళ్ళం. ఒకరి ఆశలు నెరవేరడానికి మరా 

కరు, ఒకరి కోరికలు తీరడానికి రెండోవారు సహకరించుకుంటాం. యిందులో 
త'ప్పేము తట 

“రామానికి లై ఫ్లో ఇదొక టర్నింగ్ పాయింటు, ర న నిరయం 
షష: అతన్ని నువ్వు అదుకోకపోతే ఇదె అతనికి రిటర్నింగ్" క ల 

పోతుందికళూడానూ .* 

“నన్ను నిరుత్సాహపరిచి (పయోజనంలదు, బగా నషం !.... ఈ 
ఇంటర్వ్యూ నేను జరపను.అని వొక్క. ముక్క రాసేస్తే నా బదులు వె జాగ్ 
నుంచి పర్సనల్ మేనేజరుర ౦/ నా౭య్యరుగారువొచ్చి ఇంటర్యూ se, 

స ఇత నికి బి,ఎం. ఉద్యోగం ప సరికదా, ఈ 
సూపరింపెందెంటు ఉద్య్యాగా గానికికూడా ఎసరుపె ర్ వెంటనే మైపిస్టుగా విశాఖ 
పట్నం పర ఎర్వాటు చే  సేనాడు. ఇతనక్క_డ చేసేది చిన్న ఉదోోగ మే 
అయినా, ఆ వూళ్ళో యిత నికి, ఉద్య్యాగం చెస్తున్న బళ్ళాం, నెల కౌరువందలు 
సెనన్ తెస్తున్న మామగారు, ఓ పెద్ద బంగళాలో సగం వాటా పంచిపెటడానికి 

t 

టై 

సిద్దంగా క ఇ బావమరిది వున్నారు కనక వెళ్ళిపోతా డంపే! అత నీకి ఈ 
పూళ్ళో నేయింతకం పే పెద్ద వుద్యోగం వొవ్వనే నుప్వీమాశె నా లైఫ్లో 
ఎటిలవగలవని నీకుతెరీదా? నా సద్గతి అంతా లిప్ అండ్ లెట్ లివ్!” 
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నవ్వేడు, లాలించేడు. బుజ్జగి ంచేడు. బెదిరిం చేడు. _పలోభ పె పేడు. 

చివరికి సాధించేడు! 

-ఆఅంతా వారం రో జుల్లో అయిపోయింది. విజయనగరంలో స లం 

గారికి వొంట్లో చాగులేదని, చూసి రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చేసానని తను 

రెల్లో బయలు దేరింది. వాసవ కార్లో సామర్లకోట జంక్షన్ దగిరకొచ్చి తనని 

కలుసుకున్నాడు. 

....ఒక ఆలాపన స కమంగా నడవకపోతే _ ఒక గమకం నవకం చెడి 

తికమక పెడితే, అవేవో కనకే వొచ్చిన చిక్కులుగా భావించి తన అల్లకానికి 
అందింపును సమకూర్చు రామం_ఇప్పుడు తన *మనోధర్మా” న్నెరిగిన మంచి 

మితుడు.... నిస్సంశయంగా యిత నికున్నది నా దెహాొం మిది (ఉమ కాదు అత 

నికి తన దెహం మిదన తన సుఖం మీదనే మమకారం వున్నట్టు కనిపించదు: 
అందుచేతనే కా బోలు-_ఆత నికి అనూయలేదు' 

సూర్యారావు, రామకృష్ణ తనని అసూయచేతనే దూరం చేసుకున్నారు. 
తనమిద ఎవర నా-కా౦క్ష చూపడ ౦దాకౌ యెందుకు కన్ను తిప్పి తెచాలు; కాదె 

వడు, వాడు నీవేపు ఎందుకలా చూస్తున్నాడు; అన్న ధోరణిలో తనని వొదులు 
కోవడానికే ఎప్పుడూ సిద్దంగా వుండేవారు. తనమీద వాళ్ళ అనుమానాలు, 
నిఘాలు-ఠల్చుముం పేనే రోతగా వుంటుంది! 

ఎం. డి. వాసవ బంగళ్రాకి వెడితే నేను నేనుగా తిరిగి రాలేనని తెలిసి 

రమ్మంటున్నాడో, తెలియక రమ్మంటున్నాడో _ తెలిసి రావడంలేదు !.... 
ఈ బైల్ జనానికి” రమ్మన్నాట్ల; రాత్రంతా వుండి తెల్లారి వెళ్ళమన్నాట్ట! = అపర 

వాసవ్లుడు! 

కౌఫీ పట్టుకుని పడక గదిలో కెళ్ళింది సరస్వతి. 
బడది. పెపొలా వద్దా అని నందేపొనూ నిల 

re 3 క్ 

శౌ పీ చల్లారి పోతోంది.... వేడిగా తాగు తాడు. 

చప్పున నిర్ణయిం చింది, గోడ అలమారులో మాతతిసి, తొడుగు వొలిచి 

సిద్దం చెసింది, మార దిగటానికి సుంచినీళ్ళూనూ. 

“ముషారూ!* 
ల 

కక. Ty 
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a సమస న్ు అణినణువు త: us 
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జబు నం ఆరొగాను కౌణని ఐదునిమిషాలు తాగింది. 
| ag 

త కళ్ళు తెరవకుండానే అడిగాడు. 

డానికి haa కళ్ళజోడు ఎడంచేతో త్రీసి ఆందించాచు. చన కళూ, మొహామూ సన సరన్వతి కేం చెప్పి పోతా యో అన్న 

శ Piss ా ంమిద తువ్వాల్ని చో నిమిషంపాటు నడిపాడు, = * 

సర్సంతి నవింంది. వెచి బట్టల నొండుదాకా కావెళ్ళి, వాంటూ షరూ తెచ్చి, 

మంచం పసకని నిలబడి “కెవం ద్ర So 
సో 

మొశాడుం 

“వైజాగ్ ఇళ్ళండి; ఇంకో గంటలో బస్సుంది.” 

“మీ మామగారు పెన్షన్ కమ్యూట్ చేసిన డబ్బు నిన్న తీసుకునుంటారు, 
అక్కాయ్యుగారు డబ్బు రెపు జా బ్యాం ంకులో చెసీకుండా ఆఖరు (పయత్నం చేసి 
అకడో. మరో చోటనో వో అయిదువేలెనా తెచ్చుకోండి.” 

మాల 

బటలందుకుని. రెనకండా అలా మళ్ళీ చూశాడు లోతుగా. 
సరస్వతి (టంకు పెమైలు పేర్చిన చోటికి వెళ్ళింది. పైన వున్న |ప్రీఫ్ 

కేను తెరచి, మదో జత బి ట్రలూ, కొన్ని వస్తువులూ పక్; సర్దింది. ఆ షా 
పడిరి సంప లూ, భోగాటా ఆ వ అమ్భుతమూ కూడ్రా యిష్ట మే, మి గిలిన నో 

టు!... pnts మెన్నెనా కొనుక్కోవచ్చుగా ౫ 
మై. పుచ్చు! కం౦టా డంటావాో 

గ 

స ప మీకిసారా, అన్నది కదా, (వశ్న యిప్పుడు |” 
“అది నిజమే . 

"ఇంతా ras కన్నేక అతను పుచ్చుకోనం పే? 
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తస పుచ్చుకుంటాడని ముకు తెలుసు, నాకు తెలుసు! . వెనక మీ కొనిగ్ 

నరసింహారా జుకి ,అాదాబాదుకి టాన్సృరు కావాలంజకును, మీ పైనో రీటాకి 

కన్ ఫర్మెషను కావాలంచేను మీరే వెసూలుచేసి ఇచ్చేరు క దాచి 

“ఆఅందరిదగ్గిరా పుచ్చుకుంటూనే వున్నాడనుకో.... మన ' దగ్గిర అతను 
కోరింది మరో చే మోననీ_డబ్బు పుచ్చుకోడే మోననీ.__” 

“అతను మీ దగ్గర డబ్బు పుచ్చుకోక పోతె మీరు ఇలాగే విజినెస్ మేనే 

జరుగా కొనసాగుతా రో. 

“అదె బావుందంటావు?” 

“అనే, నెననుకుంటున్నాను !” ఆంది సరస్వతి. 

అప్పటికీ అతను బట్టలు తొడిగేసుకుని తల దువ్వుకుంటున్నాడు.. 
సరస్వతి (టంకు పెం తెరిచి అందులోంచి అతని పర్ఫుతీసి అందిసూ 

“వ్రాక్ర మూట అనుకున్నాం... ._ మొగవారు మీరే తప్పులేదు ఆ మాటకి, నేను 

మాతం యెందుకు తప్పాలీ” కి. అతని కళ్ళలోకి చూడకండా wg 
రామం ఆ మాటకి సంతోషించలేదు. కనీసం అలా అన్లేదు. ఫ్ కేసు 

తీసుకుని “వ వనాిననె నా చెప్పకుండా ల 

“కొన్ని పన్లు_ 

చెయ్యడం కన్నా- 

చెప్పడమే కష్టమన్న మాట!....” అసుకుంది సరస్వతి. 
“యి 

ప్త ప్త ¥ 

సోమవారం ఉదయం ఎనిమిది కొకుండానే రామం యిల్లు చేరాడు. తలుపు 

వోరవాకిరిగా తెరిచిష్మంది. సంస్యతి ముంచంమిదుంది. మూడురో జుల్ను చీ 

“ఒచ్చెరా?” 

“ఆఅరగంటయింది, వూళ్ళో దిగి, సరాసరి ఎమ్. డి. గారి బంగళా 

కెశ్ళేను. అక్కడ పని అయిచునిమిషాల్లో అయిపోయింది. అయిదువేలు ఇ చ్చెయ్య 

వోయాను. రెండు వేచే చాలన్నాడు. పనై పోయిన ట్రై,” అంటూ మంచంమీద 

కకాచుని ఆమెని తన శరీరంతో అభినందించబోయాడు. 

“ఆగండి” పేలవంగా నవ్వింది సరస్వతి “పాచిమొహం నేనూనూ!.... 
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చేసాసాను.... పాస లో కాఫీ వుంచేను తాగండి.... ఇవాశేగా 

కప్పం యింటర్ వ్యూ, నా మొహం! అంతా లక్ష్మీకటాక్ష మేగా,” 

కక మ్య బం ల సరస్వతీ కటాక్షం కూడా లేకపోలేదు” 

సమయానికి డబ్బిప్వకపోతే యిదెదీ అవదు!” 
వ వ ఉల క ష్ 9 జ వాతి ం ల ఆదికౌదు. ఇంటర్వ్యూకి పిలిచిన ఆరుగుళ్లి టముగతొ అందది 

ర ఎక్కువ చదువుకున్న వారుకదా.” అని నాక్రూంవేపు కదిలింది 

“అది నిజమే అనుకో,” అంటూ రామం ఆమె వెంట నడిచాడు. 
చౌత్ రూమ్లో మారి తలుపు గడియ వేసింది న రన్వతి అతన్ని ఆంత 
భరించకే క. 

రెండు నిమిషాలు తలుపు ఒడ్డునే నిలబడితేగాని ఆమెకి బలం రాలేదు, 
న్నానం చెయ్యడానికి కూడానూ. 

el, తటి til 
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॥ పం by 

నాతి తొమ్మిదిన్న లెపోయింది. ఇంటికి చేరేసరికి. 

విశాలి తలుప్పతీస్తూనే “బాగా జరిగిందట, సన్మాన సభ?” అంది. 

“ఆ. కాని అప్పుడే సీ దాకా యెలా వొచ్చింది?” 

“మీరు చెప్పకపోతే తెలియ దనుకున్నారా?” 
సపరు క ప్పేరయి తే? 

“ఇంటివాళ్ళమ్మాయి, వరం! . పాటలు పొడిన అమ్మాయీ తనూ కాసు 

“సరేలే _ ఏవో ఉంటాయ్. వీరకాయ పీచులు” 
కాళ్ళూ చేతులూ కడుకొని భోజనానికి కూచున్నాను, ఏశాలి (ససంగం' 

మార్చలేదు. కూరా పచ్చడీ నే నడగటానీకి వో నిమిషం ముందుగా నే ఒడ్జిం 

చేస్తూ నేనుభోజనం సంగటి మాట్లాడ కుండా జాగ ర్రపడింది. 

“అది కాదండీ. ఎన్నాళ్లయింది-అత నీ వూరొచ్చి?’ 

“అయిమురో జులు దాటింది ఇవా శకి, న 

“మకాం కూడా మన వీధిలోనేట? చెప్పేరేకాదు.” 
“ఏదో అలా అయిపోయింది. ఇంతకీ నీ ఆతిథ్యం కసత నీ చేత్తొ ర్డీ 

కప్పు కాఫి అతనికి (సొప్ట సం లేదెమోలే!” 

“అయ్యూ పాపం! అలా ఎందు కి పోవాలి?, . అడ్డ మైన మొహాల్నీ ఇంట్లో 

పెట్ట మేపినస్పుడీ మాట లెక్కడి శళతాయండీ?” 

“అబ్బ, అలొకొదు విశాలా! అతను, వాళ్ళ సూలు తరపున (పతినిధీగా 

వొచ్చేడు. అన్నిజిల్లాల్లోని అన్ని హైన్కూజ్ళా తలో (ప్రతినిధినీ పంపేరు. 
భోజనాలూ, కాఫీలూ అన్నీ స్కూల్లోనే ఎర్పాటు చేసుకున్నారు. కాదనీ ఇంకో 

చోటికి వెళ్ళడం సంఘ గౌరవం కాదని, ముందే కట్టుదిట్టం చేసుకున్నారుట. 
ఆసలు మకా మే స్కూల్లో ఉండవలసింది. ఈ వూళ్ళో కొందరికి అతను నా 

_ఫేండని తెలిసి కథలూ పాటలూ వాట్లగురించి ఏదో నాలుగు ముక్క-లేనా 
ty 
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తో జ్ 
భక్తు స :లుండొదని, ఈ వీధిలోనే అ ఖాళీ నస! వ న ర్క 

ఏర్పాటు చేసేరు. అంతకన్నా మరేం లేదు.” 
“సభలో మిమ్కుల్ని కూడా పొగిడరుట!” 
“సొగడానికి నాలో ఏముంది?.__ఇంత గొప్ప తంత irate at 

నందుకు ఫలానావారి అదృష్టానికి మా అభినందనలు__అని ఏదో అన్నారు; 
రు 

ఎట అననికి నాకా మొట్టమొదట స్నేహం కలిసింది. ఆ వయస్సు వేపు 
ఇస్పుడు చూస్తే గాల్యం హ్. కనిపిసోంది....” 

“పరి మనింటి కొక్కసారి__పోనీ భోజనానిక్కాకపోతే " ఊరిశేనె నా 
తీసుకు రాలేడదేం?” 

“చెప్పెనుగా, ఏదో అలా అయిపోయిందని!” 

“ఇంకా వుందా. వాళ్ళ మీటింగు?” 
“ఇవ్వాళికో సరి, 

“ఆయితే రేపు అతన్ని మనింటికి భోజనానికి పిలవండి” 
“అబ్బో..ఏం చెప్మా!” 

నేను కంచంలో చెయ్యి వదిలేసి, విశాలివేపు ఎగతాళిగా చూనూ నవ్వేను. - 
“నౌ యిషం.ో 

ర 

“అదిగాదు. అంత ఇం (బెస్టు 'ఎమిటా నా | ఫెండుమీదలని!” 
“ఇం పెను ఉండదా?. అన్ని పుస్తకాలు రాసిన మనిషి స్వయంగా మనింటి పక్కనే కేంప్ ఒచ్చి వున్నాడం పే, అందులోసూ మీకు బాల్యమితు డంసే, కాల మాటాడి శే 

౦'పే ఓ మారు దగిరగా చూడాలనీ__అతను. మౌట్లాడి తే వినాలని. తుతూహా అంగా 
Se 3 

his యింట్లో అన్నం ముట్టనని అతనేం శసథం చేసేడా?, 
అయ్యబాబోయ_కోంపడరకు. రే పతన్ని.తీనుకొసాగా!” . 

0 
CG 

© 

వఠటయిపోయింది _ భోజనానికి లెమ్మని చెప్పడానికి నేవెశే,సరికి ఇన 1 క్ష మురళి ఎవరితోనో ఏదో "పిట్టకథ చెబుతున్నాడు. ముగురు (శోతలమధ్య మం అద్ది అగ ఇల 
ఖీ “ 

Sree: ఉల్లాసంగా, (పముఖంగా వినబడుతోంది. 
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“ఏమి కేమ్టి= నేను లేకుండా ఎదో చెప్పేస్తున్నావే' అన్నాను మళ్ళీ 
మొదలు పెట్టమని అడగడానికి ఇష్టంలేక! 

“ఆ ఏముంది. మీ ర్ంకా పెళ్ళి చేసుకోలేదేమని అడుగుతున్నా రీయన. 
ధానికి నా ఎడ్వంచర్ ఒకటి చెబుతున్నాను....” 

*'ఎడ్వెంచరా!” 

“ఆం ఎడ్వంచర. పెళ్ళికూతుర్ని చూడ్డానికి వెళ్ళడం అనేది కురాళ్ళకి 
అంతేగా. 

“కా"కీం, ఇప్పుడు మరీనూ. ఆడ పిల్ల లు కూడా (పశ్న లడిగేస్తున్నారట; 

మీకు చదరంగంఒచ్చా. శకిలు తొక్కడం ఒచ్చా.ఆఫిసర్ ఎదుట బడి (పొ'మో 

షన్ అడ గలరా అంటూనూ అంతెందుకు. మొన్ని మధ్య ఈ ఊళ్ళోనే, 

వాళ్ళిల్లు మంచి జజార్లో ME న పెళ్ళి కొడుకు ఏదో కొంత నాసిరకంగా 

కనిపి స్తేనూ, ఈ (టాఫిక్లో రి రోడ్డు దాటటానికి మీ కెంత "సే సెపు. పడుతుందని 

అడిగిందిట ఓ అమ్మాయి....! అన్నాను, 

అందరూ నవ్వారు, 

“నాకు జరిగింది అలాటిదికాదులే, అయితే చాలా. రోజులై ౦దనుకో: 

అప్పటికింకా మొ గపిల్లల్ని (పశ్నలడ గడం దాకా రాలేదు. నేనూ మా చిన్నక్క 

య్యాకలిసి వెళ్ళేం పిల్లనిచూడ్డానికి వాళ్ళసలు మా బంధువులే. అయితే చాలా 

పేనాసివాళ్ళు. వాళ్ళ ఫేమిలీ హిసరీకూడా అంత మంచిదిగాదు. ఆ పిల్ల అక్క 

గారొకావిడ భర్తతో పోట్లాడి పుట్టింటికి మకాం ఒచ్చేసింది. ఇంకొకొావిడ 

ఎక్కడో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న భంర్తగార్ని ఆ వూరికి టాన్స్ఫర్ చేయిరి 

చింది. అందు కేదో కారణం వుంది. ఆవిడ కెరక్షర్ మంచిది గాదని చెప్పుకునే 

వారు. అదంతా ఇప్పుడు మన కెందుకులెండి... 

“చెప్పే దేమిటం పే. మాకు మీ బల్లి అక్క రెదు మొ(రో అంటున్నా 

కూడా లక్ష్య పెట్టలేదువాళ్ళు. ఓసారి పిల్లని చూడకూడదా అని కబురూ... 

వాళ్ళ పిల్లని చూసీచూడగానే మొహం తిరిగిపోయి బాబోయి: నాకు కట్నం 

వొద్దు ae ఒద్దు, ముంది అస్పరస నిచ్చి wee: చెయ్యండి చాలు, 

ws వాళ్ళ ఉద్దేశం!) | 

అని అందరి మొహాలచేపూ చూసేడు మురళి, అందరూ చిరు నవ్వులు 

విసిరి అతన్ని _పోత్సహించేరు. 
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“పేడో క్ల ర్ కౌరి పిల్ల కాక్కి-ముద్దూ. 

“ఎవళ్ళు ఆశలు వాళ్ళబి 

సరే వెళ్ళాం. మేం వెళ్ళే సరికి సో నాలుగంది. పొద్దుట ప్ 

తొమ్మి దింటికో చేసేసిప్తాస్కులో బి పోససిన బౌొపతు కొ ఫ చెరో. కప్పు ఇచ్చే. 

మేం వసా౦మని రాసిన ఉత్తరం అందిన నాడు చేసిన కం అవి తిం 

చేగాని పిలని చూపించం అన్నట్లు | రీ పట్టాన పిల్లని ఇవతలి కే తీసుకురాలేదు 

పాప కం ఏదో శ క్రికొద్ది మునాబు “శేస్తున్నాశేమో? అన్నాడొక (శోత.
 

“ఆదికాడోయ్. ఈ Pre TORE ఆరగించినమీదట.చావు రాలేదన్న 

ఆశ్చర్యంలో ఎలాంటి ఆకారం కళ్ళబడ్డా పాజానికి హాయిగా తగిలి, సరే 

కౌనివ్వండి! అనక పోతారా అని. అన్నాడు ఆయన. 

సం అదృష్టవశాత్తూ = పెళ్ళిచూపుల టిఫిన్ అంతా తినక్క రేదన్న 

అనవాయితీ ఒక టుందిగా, దాని మూలంగా మాకు డౌక్తరు ఖర్చు తగ్గిందను 

కోండి. ఆనక ఊడిపడింది. భామ వేషం! సరిగ్గా నాలుగజాల దూరంలో కూచో 

బెట్టారు. అక్కణ్నించే లక్షణాలన్ని కనబడ్డాయి .... చేతులకి. మొహానికి సరిగ్గా 

అంగుళం పొడుగు రోమాలు!.... రామరామ! వేషం చూదామా అంకే ఇంట్లో 

ఉన్న వాళ్ళందరివీ తలోటీ కొడి గేళారు. నెక్లెస్ ఒకరిదీ, గాజులు నురొకరివీ 

చెవుల కమ్మ లింకొకరివీ. జెడలో నాగరం బహుశా పొరుగింటి వాళ్ళది 

జాకెట్టూ చీరా సర, Wg పెళ్ళినాటి వనుకోండి. ఆ వి(గహం 

చూడాల్సిందే. వర్షిండం కష్టం... 

కత ఎంతే ప్ప కూర్చున్నారో +, అలా ఆవిడ కెదురుగా ఆ ద్భృశ రం 

చూస్తూ!, 

“ఎ డ్యెంచర్ అని ఊరికే అన్నారా మరి!” 

“సర. అయింది కాదూ. మా చిన్నక్కయ్య సరసాల మారి. కాసేపు 

అదీ ఇదీఆడిగి యాథా శ ర్త ఎడిపించుకు తింది. కా స్తో కాస్త స ఎంటర్ పెయిన్ 

మెంటనుకోండి.” 

అందరూ కళ్ళూ చెవులూ అప్పజెప్పి వింటున్నారు. లా 

మూటలు నోట్లోనే ఉండిపోయి, భౌ కొంచెం కష్టంగా నె ఉంది, 

“ఇహ Sie పాటకచేరీ; నా సామిరంగ అన్నాడు మురళి; అసలు 

రతంగం అంతా ఇందులో ఉంది. చూపి అన్నట్లు. | 
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ఆ సంగతి (గహించిన వొక (కోత “చేతులారా చేసుకున్న పాపం; 

అనుభవించక తప్పుతుందా... మిమ్మల్నెవరు అడ గమన్నారు. పాటొచ్చా!. 

ఏదీ ఒకటి విందాం! ౨అంటూను?, అని గడుసుగా నవ్వుతున్నాడు. 
క క జాలి అరా గ ఇ కాని . ఇ లో 
అబ్బిబ్బిా మ వల్ల 9౦ త ప్పులెదు. కాకపోతే అది మూ పూరు 

లెవరో చేసుకున్న పాపం అయివుండాలి. అంతే. పాట మొదలు పెట్టక 

పూరం మో చిన్నక్కయ్యా నేనూ పోదాం అంజు పోదాం అని గిల్లుకున్నాం 
(a (అ fF 

మధ్యవ ర్తివేపు తిరిగి గొంతుక సవరించుకొనే లోపలే ఆ పిల్లతల్లిగారు 

వృరిద్కి “మో తప్పిపోయిన అత్ర గారు... “అమ్మాయికి పాటకూడా ఒచ్చు, 

అంది మొహాం చేటంత చేసుకుని. అక్కడికీ మా చిన్నక్క య్యా 'తెంచసి 

రీ ఏం లెండి; మరోసారి ఏనొచ్చు., నని సహాం లెచింది. ఇంతట్లో 

మళీ అందుకుని “మరోసారీ విందురుగాని. ఎప్పుడు వింటే మాతం ఈ 

సొంపొసుందా”, అని ఆ తలి బలవంతాన ఆర్మణీపెటి తెచ్చి కూతురు ముందర 
అలీ "తవ . ళు 

క్ర దెసి; “సిగుబడకమ్మా, ఒక్క "పే దెనూ పాడు, అని బెత్తాయించింది 

“వాం? అన్నాడొక (శోత. 

ఇహ ఎత్తుకుందండీ ఆ అమ్మాయి. అది హిందీ పాటో” మరా 

టీయో లేకపోతే నేపాలీ భాషో తెలీదు. సిరి రామచెంద కృపాళు భజమన 
హరణ భవభయ దారుణం. ఆ ముక్కలు మాతం అలా జొపకం వుండి 

పోయాయి. ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం దారుణం, దారుణం!, 

“నిజంగా దారుణ మేనండీ” అన్నాడొక (శోత. 

“అసలది మంచి కీ రనేనండీ._. మొదట్నించీ మా (ఫెండుకి హిందూసానీ 
అటే లీ అయీ 

సంగీతం అన్నా హిందీ కీర్తన్లన్నా నచ్చవు.... కవి స్వార్ధపరుడు కదా! అన్నీ 
తెలుగే అయివుండాలి; తనే (వాసుం శే ఇంకా నమంచిది!, అన్నాను సను 

“ఇది మరీ బాగుందోయ. నేను రాసిన పొటలు నౌ పెళ్ళి చూపుల కే 

ఎవరు పాడగలరు?' 

మ 
iy fs 

పాటలు దాదాపు పాతిక ముసృయి వరకూ దేశంలో మంచి (ప్రచారంలో 
వున్నాయి. ఇవాళ్ళనీ పాటలు రాని ఆడపిల్లలు లేనేలేరని నువ్వు అనలేవు, 

మాట నరసకి నిన్నరా(తి గోవిందరావుగా రమ్మాయి....అస్నీ సీ పాటలే 

పొడింది కద!, 

_ “అదేమంత అనాధ్యమా? ఇప్పటి! కు పెళ్ళకాలెదు. నువ్వు ర్యా 
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“జయితె మాతం-_మనం ఆవ సృషితో? అన్నాడు ము శి కంగారుగా, ఇ గాత 

జాం 

__. అయిండి కద? సపోజ్ గోవించరావుగారు ఇవాళ సాయంకాలం 

కె్వయిల్ చేసిన'ే దస అయ్యా మీ కింకొ పెళ్ళికాలేదని 

సో అమ్మాయిని. చూసేరు కదా! మీ అభ్మిపాయం ఏమిటని అడి 

నంజీ.ఆ దృష్టితో చూడిలేదు అంటావా? నన్న డిగి'తే_ఈ 

అ సు DE 

ia ష్ 

పెళ్ళి చూప్పులనే pe Fr ఏదో మిస్టరీ ఉంది. ఎక్కువమంది (పిజుడిస్ 

దో జాపుందని వెళి అన్నీ వున్నాయనుకొని తీర్మానించు 

కోడం, శో పడ ర్చ లేదనుకొని అన్ని టికీ పంతు పెట్టుకోడం-పది 

నిముషాల మొదలు అరగంట వరకూ జరిగే యీ తతంగంలో షో మధ్య. 

పెజల తెలుసుకొందుకు అవకాశం చాలా తక్కువ |” అన్నాను. 

ష్ 

{fn 

వము కొరకో అన్నాడొక (శోత లెని నవ్వు తచ్చుకు౧టూ. అ 

“తానికి అలా ముగిసిందన్నమాట. యి ఎ డ్వెంచర !” అని రెండో 
అ 

ఆొయన నవాఃడు. 

మూడో ఆయన ఏది అనకము౦దే నేను మురళి విప్ప మీదతట్టి, “మరే. 

రిచాను 'అవంటయిఖ్రోయింది. భోంచేసా ధాం పల్ అన్నాను. 

gor రస్. అయామ్ 3డీ. 

3 % స 

భోజనాలయిపోయి ఇవతల పడ్డాం, 

ననాద సుష, సరిగా సక భోంచేపినటు చేడు” + ఎమిదో "నువ్వు సరిగ్గా సహజంగా భి ౦చెిననట్టు అదు” అన్నాను, 

అక్ లెదు.నాకు మీ యింట్లో మొహమాటమా?” 

“మొహమాజుం అని గాదు, ఏటో పరధ్యానంగా వున్నావు” అన్నాను, 
అశను భోంచేనున్న ౦త సేష న వ్ర ను భ్ weg సేపు కూడా అంతే. మాటలు నమయోచితంగా రాలేదు. 
3 

కద్మానికౌకటి చెప్పడం, మళ్ళీ అది సద్దుకుందికి ఇంకో కేదో చెప్పడ౦_ఇలా 
యంది. 

గం 

gn 

ము నీ చమపుకున్నాం. కస్టిష్టమూ ర్థీ ర హోటలులో భోం 

చెసి, పక్క నెఉన్న పంతులుగారి కిశ్లీకొట్లో ఉప్పుచెక్కా- ఏలక్యాయ క్రిళ్లీ 
నుకోడం ఆనాటి బీవిత మాధుర్యాలలో ఒకటి. దొరకాలేగాని ఉప్పుచెక్క bh th 
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మజొ ఎప్పటికీ నాకి చాలా అనుభవనీయంగా వుండీపోతుంది. ఈ ఊల్లో నోర 

కవుగాని, మొన్నిమధ్య వెంక్టటట్రాజు గజపతి నగరం వెళ్ళితే అత నిద్వారా 

తెప్పించినవి కొద్దిగా ఉన్నా... 

. . “ఇ వెక్కడ సంపాదించెవోయ్” అంటూ ముర సర్యం మరిచి తాంబూల 

చర్వుణ౦లో పడ్రొడు. 

నిషా దిగి పోకుండానె అందుకున్నాడు, ర. పెళ్ళయి ఎన్నాళ్ళ 

యింది?” + 

“ఆ!. శాన్నాళ్ళయింది. ఐదా రళ్ళయింది.” 

దధ 2 ¢} 59 అతా రెవూ రు' . 

“పిఠాపురం. సుబ్బరామయ్యగారని, ఎసేల్లో దివాన్ గా వుండేవారు మా 
రం 

మామగారు 

కక్కు మని ముందుకి వంగాడు మురళి. చిన్న దగ్గు దగ్గాడు. 

“డెక్కెట్లిందా? ఠః ఉప్పు చెక్క అలవాఘ్రేకపోళే ఇంతే. అలాగే ఉండు 

మంచినీళ్ళు తెస్తాను!” అని వంటింట్లో కెళ్ళాను. 

గాసులు ఖాళ్ల లేవు. అయిదుగ్గాసులు పాయసంతోనూ నిళ్ళ తోనూ మా 

కంచాల దగ్గిర ఎంగిలివి  పండిపోయేయి. ఏశాల మూడు గా నులు క రో జనం. 

దగ్గిర పెట్టేసుకుంది. “సీదిటేక నా పీట దగ్గిర మంచిసీళ్ళగ్దాను సుతిసి, వరండాలో 

కెళ్ళి కడుకొ్క-చ్చి. mee ముంచాను. 

“ఎమిటంటున్నాడు న్ (ఫెండు?” అంది విశాలి. 

“అబ్బే! ఏం లేదు. నీ గురించే భోగట్టా చేస్తున్నాడు.ఏ వూరు? ఏం కథ 

ఆఅంటూనూ, ఇంత we స్యాం నం అడం పడినట్లుంది” అసి చిలి 

మురళి హాల్లో rey wan మా సె పెళ్ళి ఫోటో ఒక మంచి 

ఎన్లార్జి మంటు, దానీ కిటూ అటూ నాద్ ఏశాలిదీ పె పెద్ద పెద్ద బస్తి. ఫోటోలూ, అన్ని 

బ్లోకి ఈ మూడే ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వాటివెపే చూస్తున్నాడతను. 
Pn 

“పీలా పురంలో ఇంత మంచి త నన, ' అని పలకరం 
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చాడు ముర? తను ఇంతసేపూ ఫోట్యో గఫీనే పరిశీలించి చూస్తున్నాడని నేనను 

Sans కౌటోలు' 

“మంచినీళ్ళు తాగు. అన్నాను సమాధానం చెప్పకుండా, 

వెళ్ళగానే సర్దుకుంది] అంటూ నే సీళ్ళతాగేశాడు, న వ అష, (నర అలా? నువ్వల 

అతను ఇందాక హఠాత్తుగా ఒంగి, దగ్గడం ఎందుకో. ఇప్పుడు నీళ్ళు 

తాగుతూ నవ్వడం ఎందుకో, నాకు తెలుస్తున్నటుంది, a 

ఈంది అని వీ c= :. “అది స౦ళొసని, ళ్ళ నువ్వెలా చక్కు 

అంచే?. వీళ్ళ నీకెలా శగులుకున్నారు ౬ అనా? పాపం. మోనఫో 

యాపు మ్మతమా ! అన్న జాలి ధ్యనించింది. 

నాకు తెలిసిపోయింది. నా మతుడు ఎడ్యుంచర్ చెసిన పెళ్ళి చూపులౌని 
§ (గి 

తం మా *విళాలి గా, మా యింట్లో వుంది ! UK జగ 
జ్ Ces LE 

ప ష్య Kk 

“సారీ ' ఇలా అవుతుందనుకో లెడోతము” అన్నాడు మురళి, 

కంటున్నావో నౌ కర్దం కావడం లెదు. ఇందులో 
9; 

కా! నున్వలా ఎ ఎరుదు 

గ ల్ ణో 

ది ఎముంది అసలు?” అన్నాను. 

మిషం వూరుకొని “నేనేం అన్నానో నాకు గుర్తు రావడం లేదు....” 
అని తటుముకోసాగాడు మురళి, 

నా అనరాని మాొటలన్నాడా అని Wana బాధ పడుతున్న టుంది. 
రి 

గ be ఈ క సు త్య es గ 3 న వ య ౧ చరో గుర్తురదు.... అన నవ్వేసి, నర నువ్వెదీ గుర్తు తెచ్చుకోడం 

ని” అన్నాడు, 
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“నాకలా అనిపించడం చేదు.” 

“బాగా కట్నం యిచ్చేరా?” 

“నధింగ్ డూయింగ్.” 

“మరి, ఎలా జరిగింది? ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగింది!” 

“నేను పొరపాటనుకోలేదన్నానుగా !) 

“ఆ విషయంలో నిన్ను నే నభినందించక తప్పదు, స్ట 

“నేనుకూడా నన్ను చాలా సార్లు అభినందించుకున్నాను. ఈ విషయంలో” 

అఫ్కోర్స్. కొంతమంది జీవితంలో ఏచెలా దొరికితే అలా తీసుకు 

ఆనందించగలుగుతారు.... అదృష్టవంతులు” 

నేను నవ్వాను. “అలాక్కూడా ఆపలేదు....నువ్వు తెలుసుకో _జూడ్డం 
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.... నే నామెని చాలా పరీక్షలకి గురి చేసేను 

అన్నిటికీ నిలబడిందని నీకు చెప్పడానికి గర్విస్తున్నాను.” 

మురళి మాట్లాడ లెదు, 

చాలా సున్నిత మెన ఏవిషయం, విచితమైన సంఘటన, ఇన్ని సంవత్చ 

రాల తరవాత వాళ్ళగురించి తన కప్పుడేర్చడిన భావం చెప్పడం పెద్దమనిషి 

తరహా కాదు. మి్యతుడింటికి వెళ్ళి మితుడి భార్య మీదా అత్తారిమీదా 
అభాండాలు వెయ్యడం నాగరికత కాదు. మ్మితుడి (శేయస్సుకో రి అతని చుట్టూ 

ఏ దేనా కీడు వున్న పుడు చెప్పగోరడం సహజం, అన్నింటికీ మించి వొద్దులే 

తను చేసిన వ్యాఖ్యానాలు సమర్దించుకోవడం బహుశా అవసరమే మో: 
(పథ్యాతి గల మనిషికి. అన్నమాట నిలబెట్టుకోడ మే ముఖ్యఅవసరం కద! 

అతని సితి అర్షంచేనుకోడానికి (పయత్నిసూ నేనూ మాట్లాడలెదు. 
ఖు యు ఎన య 

నేను వి. జెక్. అయిన తర్వాత, ఎవరో పిఠాపురం షుగర్ పేక్టరీలో 

'వేయించేట, నౌ కు దో్యోగం. ఏళ్ళ యింటికియెదురుగా ఉండే వాలి. జు యింట్లో 

ఒక సంగీత విద్వాంసురాలు ఉండేది; ఆమె న ఫీమె. హిందూస్తానీ 

సంగీత మే ఈ మె అభ్యసించింది. కర్ణాటక అంతకు మునుపే కొద్దిగా 

వచ్చునటి, అంతక౦టే పొందూ స్టొసీ san తన కిష్టమట, నూరొదాస్, 
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గ 

a జను, బులు, ఇంకౌ కొద్దిగా = పొరంక కపులు వచించిన 

గ్ న్ మరీ పాడించి వినిపించేది. అ టచరు, 

{ (| గూ 

న్ బర్నఠ్ నెన్ హమార-జపోరె మన్ రామ్నామ్ సుఖ్దా దాయి 
కానన 

జోరున తోడో పెయా-చలో వన్ గంగా జమునా త్రం క కహియొ రె... 

క్రొ సిఎ లాస్ దట్ నాట్ లిస్ట్_ శ్రీరానుచం ద nad భజమన్ 

అద్భుతంగా పాడుతుంది విశాలి, 
య చు 

కారణ.నాకు కూడా పటు బడొాయి.. 
రు (౮ 

అన్నీ చెప్పాను మురళికి... *.... “పెళ్ళయిన వెంటనే సంగితం 

సండా, సాధనచేసి, కృషిచేసి, మంచి అనుభవం సంపాదించింది... 

నుపు చెపిన రోమాలూ, ఆ నాకారిళనం_ అవన్నీ నీ బేడ్ ఇమాజినేషనో. 

శేక మీచిన్నక్కయ్య (పభావమో అయివుండవచ్చు. ద్వెషించడంలో ఒకరి 
లా సుళువుగా అంగీకరిసాం.... ఎ దెలా వున్నా, నువ్వు అర 

గంట సెప్పు చూసి నిరయించుకున్నావుః నేను ఆరునెలల కాలం చూసి నిశ్చ 
ఈ గ) 

ముంచుకున్నాను.... "అని కూడా చెప్పెను. 

“వాళ్ళు నాలో పీనాసివాక్లోయ్. 

నాకు వాళ్ళ డబ్బు కావలసొ స్తేకద, ఆసంగతి నన్ను _ బాధించడం)! 

ఏశాలిచేత ఓ కచేరీ చేయించితే, “చాలా బావుంది; అనాడు . నేనే పొర 
పాటు పడ్డాను” అంటాడు మురళి, ఇప్పుడు. కాని అది నాకు ఆసవసరం.... 

అదలా పుంచి, న నామెను పషెళ్ళాడ్డంవల్ల కొం తెనా నష్టపోయానని, కనిసం 

యింతకన్నా అభివృద్ధిలో కొచ్చే ఛాన్సులు పోగొట్టుకున్నానని చెప్పడానికి 
కొంత సేపు తాహతయ పడ్లాడు, మురళి. అతనికి నా మీదున్నా | పేనువలో 

అ ~ 
" క మందైనా కారణం వుందో... 

తాత మీ ( ఫండు?” 

ra నిన్ను చాలా ఫంక్ చేసేనని త షన ఇ వంటలు చాలా 
వావున్నాయట” అని నవ్వాను. 

“ఈ మాతం. దానికీ మీ తోటి చెప్పిపంపడం ఒకటా. మొహం ఎదట 
థాంక్సయినా చెప్పలేడా? మళ్ళీ అంత గొప్పవాడు!” 

“చెప్పలేక పోడ్రానికో కా కారణం పుందిలె., 
ళ్ 
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“ఏమిటో? 

ఏకు తెలీదా-ఏళాలా?] 

“నా కెలా తేలు స్తుందండి?' 

“నువ్వతన్ని గుర్తుపట్టలెదా!' 

“ఏఎమో.ఎక్క_డో ఓసారి చూసిన టుంది. 
“ఎక్కడో నువ్వతన్ని మాడ్డంకాదు. మ్ ఇంట్లో నే, పెళ్ళి చూపుల 

కొచ్చెడు. మీకు దూరపు దంధువేటగా!... వెంకట నరసయ్యగారని, వాళ్ళ 
నాన్నగారు రాజమం, డిలో లాయరు., 

“ఆ అతనా ఇతను? ఆరెర” అంటూ విశాల కుర్చీలోంచి సగం 
లేచింది. “వెళ్ళి పోయాడా. ఇంకె ఉన్నాడా?” 

“వెళ్ళిపోయాడు. బం డెక్కి౦చి కదా ఒచ్చేను! 

“అ రర, ఎంత పని జరిగిపోయిందండీ, నాలుగూ మొహాన దులిపె 
దాన్ని కదా! మీ ,రెనా చెప్పారు కౌ రేమండీ?” 

“నౌ కనా ముందుగా తెలీదు, భోంచేసి లేచేక కొన్ని సఖ శరాంస్ 

మరి' చెపే స్పీడు? 

అని అతను పొద్దుట కాకతాళీయంగా వాళ్ళ పెళ్ళిచూపుల ఉదంతం 

చెప్పడం గురించి తెలియజేశాను. | 

'జానొను! అవేళ, ఇతనూ వీళ్ళక్క.గా రూ వచ్చేరు. నమ్న పాటపాడ 
మని, హిందిటోధపడక, నేను సినిమా పాట పాడలేదని వేళాకోళం చేచేరు, 
సంసారంలోదో_ పాతాళ .ఖెరవిలోదో పాడమని కూడా వచ్చిన మధ్యవర్తి 
సలహా యిచ్చేడు.. . వీళ్ళక్కగారు లేదూ, అవిడ ఎన్ని షోకులు పోయిందను 
కున్నారు! భజన పాటలెనా, తత్వాలూ అనీ వచ్చా అంది * వాటమా తం 
దివ్యంగా వుంది, ఈ పాటికి గా సుఫోన్లు కొనడ ౧ మానెయొ్యచ్చు. అంటూ 
ఎమి పేమిటో వాగింది.. 

“వీళ్ళింట్లో నాకే "ఘోరాలు మా బంధువుల్లో ఎక్కడా ఎరగం౦. 

పెదకోడ ల్ని. బయటుం కే తాటాకుపాకలో పడుకో బెట్టి, అర్హరా(తిపూట నిప్పు 

సె'మైశారు. ఆ మానవుడికి మళ్లీ ఎవరూ పిల నివ్వలేదు ఇప్పటికీ ఆలా సన్యాసి 

బతుకే ఆ ఘూరిస్తున్నాడు రెండో కోడలు పళ్ళ బాధ భరించలేక కిరసనాయిలు 
పోసుకొని అంటించేసుకుంది. స్టవ్ ప బలిందని కమ్ముకున్నారు. మెడాన్లో పని 
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చేసూ ఎవరో ఒక అరవామెని రెండో పెళ్ళి చెసుకున్నాడు.... ఆ తరువాత 
త © నిసొం ఆంటూ బంధువులోగాని, తెలిసిన వాళ్ళలో గానీ ఎవ రనౌ 

ర) లి ౧౧ ల 
ళ్ళి ఎంటి ది షె ) 
వెళ్ళగా ఎవరూ చూడలేదు, వినలేదు.... చూడరాదూ అయ్య! ఇప్పటికీ ఘోటక 
(బహ ఉన్నాడు. మీకంటే ఓ యాడాది పెర్ధమో మళ్ళీను! ఆడ అంతా 

పి తనం, మంగరి దాజా.... మళ్ళీ అందరికి ఒంకలు పెట్టడ మె! 

నాకు “'డ్రారణరి అనీ నిక్ నమ్ పె'టేరండి: విళ్ళక్కుయ్యా ఇతనూ 

కలిసి! నె నారోజున పాడిన కీ రనలో_దారుణ౦. అని ఓ ముక్క వచ్చిందిట; 

J 

అం జు 

పేరు బంధువుల్లో (పచారం చేసేరు, నేను సంగీతాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నానుట: 
వాడణంగానుట '_అయొ్యయ్యో, ఎం ని జరిగి పోయిందండీ. ఛాన్సు 

పోయింది!” 

“ఏమిటది?” 
“ఇతనికి సన్మానం చేస్తారంటూ నాలుగురో జులనాడు గోవింద రావుగా 

రమ్మాయి ఇతను రాసిన పాటలు పట్టుకొచ్చి వరసలు కట్టమంది. చాలా 
బాపున్నాయనీ మెచ్చుకున్నాట్టగా,సభలో!లో పది నిమిషాలు ముందుగా చెప్పేర 
కాదు, ఆయనే యాయనని_ తేల్చి పారేద్దును: సంగీతాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నానో 
ఇం కేం చేస్తున్నానో !” 

“నువ్వా, ఆ వరసలు కట్టింది. నాతో చెప్పనేలే దే? 
“ఎం పెద్ద చె ప్పేదుంది?.ఆ౮రె: చెయ్యిదాటి పోయిందండీ?” 
“ఏమీ దాటిపోలేదు. గోవిందరావుగారు ఆ ఆమ్మాయిని అత నికి చ్చి పెళ్ళి 

చేస్తారుట, అప్పు డెలాగా నిన్ను పిలుసారు: ఆప్పుడు బబుదువుగాని?’ 
విశారి నా జోక్కి నవ్వలేదు... 'లీభీ-_యితనికా? ఎ తె తి కాలు ఎంగ 

లాకుమీద వేసినట్లు ఇత నీ కివ్యడ మేమిటండీ, బంగారం లాంటి పిల్లని!” 
“అద్బిబా. ఇది బాగులేదు విశాలీ. మీ రిదరూ ఒకదొ i 3 

కంచే లీగా ANS ws స [. లీ 
న మీరే ఒకర్నొకరు పెళ్ళాడితే ఇద్దరూ ఇద్దరి తప్పుల్ని 

త. 1 ననా?) 
_ (అబ్బి, అలాక్కాదు, అనుకోడాని కేం. పెళ్ళి చూపుల దాకా ఒచ్చింది 
య్ పెళ్ళ చేసుకున్నారే, అనుకో, ఇలా మాట్లాడుతారా, ఒకర్ని నురించొ 

3 

ప్ర 
జో 

రచ) 
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“ఏమా; నే నతన్ని పెళ్ళాడి ఉండేదాన్ని కౌదు' ’ 

“అది ఇస్పటిమాట!___ వాళ్ళ దొవ్హ్యాన్ని ఎతి పొడుస్తున్న నికు, వాటికి 

కారణాలు కూడా తెలిసుండెవి; అప్పుడు...” 

“భీ ఛీ_..వాళ్ళందరూ...” విశాలి పళ్ళు బిగించింది. 

క్ష మాతం అతను కూడా అన్నాడు లె, మీరు. పినాసి వాళ్ళుట; ల్సి 

పెద్దక్క ఆలాగట; చిన్నక్క ఇలాగ టీ! ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కాలం 

చాలదు !.__మీ రిద్దరూ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే. ఇలా అయితే నేనెవర్ని సమ 

ర్రించడం ల్ 

“నిజమెన విలువ ఎవరిదె తే వార్ని 1” 
(a APRN రజా 

“నిజమెన విలువ యిదరోనూ వుంది. అదంతా ఇప్పుడెందుకు గానీ, ఏదీ 
తా ౮ ౧౧ 

ఒక్కసారి ఆ కీ ర్రన__దారుణం (0 

ష్య ర (ఫండూ ఎగతాళి చేసె మాతం త్రి కీ ర్రన ఏలున మాసి 

పోత్రుం దనుకుంటున్నారా? దాని కేమండీ, రత్నంలాటి కి రన! శొబం, అరం 
శ ne టం థు 

కూడా మంచివి!” అని లెచింది విశాలి. 

®) రామచం(ద కృవాశ్ భజమన 

హరణ భవభయ దారుణం 

నవకంజలోచన కంజ ముఖకర 

కంజపది కంజారుణం 

అని మె తగా__కమ 

సాగింది. 

గ గానంచేస్తూ విశాలి ఇంట్లో ఏదో పని చూసుకో క 



(“భవి మాసపత్రిక (పారంభ సంచిక _ ఫి బనరి 197" 

“ఎవరయ్యా ఇక్క డింం సహో డ్యూటీలో వున్నది?” అని నిబ్బరంగా 

అడిగేరు తాసిలారుగారు. ఆయనలా తాపీగా మాటాదేరం కే ఎవ్వడికో మూడిం 

దన్నమా శు. + 

“ఏమెంది సారో అని వినయంగా అడిగాను. అందులో ఆయనడిగిన 

(ప్రశ్నకి జవాబుంది. 
ఒక్కసారి తారాజువ్యలా లేచేరాయన. “ఏమైందని నిమ్మళంగా అడుగు 

తున్నావా' నీక ద్యోగం పోతే జంధ్యాలు వొడుక్కుని తద్దినాలు పెట బతి 

సాపు. నాకా కెక్షరు గారికీ ఉద్యోగాలు పోతే చావొక్క పే మార్గం! నీలాంటి ah 

డాధ్యత లేని వ్యక్తుల్ని బంగళా డ్యూటీకి వేసే ఇంతే!“ 
వక్కచచ్చి పోయిన బ్లు నటించి “అనలేం జరిగిందినార్” అన్నాను, 

అవ్పటి౩ చుట్టూరా జనం చేరుతున్నారు. 

జనం అంచె జనంకాదు. పోలీసు సర్కిలిన స్పె క రొకాయన, ఇద్దరు 
ఈక 

కౌన్స్టబుల్స్, ఏనిమల్ హజ్చేంథడ్రీ ఎ.డి, గారు. ఇలాంటి వాళ్ళు. 
అక్కడ మినిసరుగారు కేంపువేసిన సందర్భంగా డ్యూటీమీవ వచ్చిన 

వాళ్ళూ పనులు చేయించుకోడాని కొచ్చిన వాహృనూ. 

“ఇంకొ ఈ సంగతి కలెక్టర్ గారికి తెలీదు. తెలిసేముందే పని మొదలు 
పెట్టండి. మినిస్టరుగారి చెతికర ఎవరో పటుకుపోయారు. తెలారే లోపుగా అది Ae | ర య 

వారికి వొప్పచెప్పకపోతే ఎవడూ ఉద్యోగంలో వుండడు, ఈ జిలామొ 
న tm 

య భుది, 

చెతికర పోయిందా! ఇంతమందిమి ఇక్కడున్నామే! అదేం నలుసా 
నల్ల పూసా? ఎవడో కళ్ళు గప్పి పట్టుకు పోడా నికి ఓ జేబు రుమాలా!” 

shane స (పయత్నం, ఈ మినిష్టరుగారి ఈ క్యాంపు 
ఏర్పాట్ల కోసం. ఈయన స్యాతం త్య యోధుడు. వయోవృదుక్షు, మతోజాని 
ణి త జానో నెస్ట్ అధ శ లిధ | క్ | య జ్ అంత చండశాసనుడు. _పస్తుతం కేంద _పభుత్యంలో రక్షణ 
మంతి. ఈ వూరు రావడం యిదే మొదటిసారి. 

తం 
అలానే 
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అందుకని మూడు నెలల కిందపే తన _పోోగాం సంప్పతూ, తనని చూడ 

డానిక్ రావలసినవాళ్ళ, eG పంపారు. “ఈ లిస్టులో వున్న (పతి ఒక్కరి! 

తమ కోరిక తెలియజేసి, ము ఇక్కడ గడవబోయే మూడు రోజులలో 

ఎవరికి ఎప్పుడు ఎంత సమయం డకేటాయించిందీ వివరాలతో నిమిషాలవారీగా 
కౌర్య్మకమాన్ని రూ పొందించవలసిన బాధ్యత మౌ” జిల్లా కలెక్షర్ గా గారికి వొప్ప 

చెప్పారు మీసిస్టరుగారి చ 

ఆ లల జీ__ట్వల్వ్ వరకుగల గుమాసాలో ఉద్దండుల ౦తా 
జాలి ౧౧ 

కూర్చుని డిస్కస్ చేసి రూపొందించిన మినిట్ _ టు__మినిట్ [వో టాలిస్ 
జాగర్తగా -టెపు క ఇవ్వగా. కతెక్షర్ గారు ఆ కాగితాలు తమకి చేరిన నాటి 
స ఏదో అర్హంటు పనిమీద = యా(గడాబాదు "వెళుతూ, ఇనీ అక్కడికి: 

పటు కళ్ళ అక్కడి ము ఖ్యమంతిగారి ఆమోదం పొంది, అదె రమ ఆ మోదం 
ల 

: తమ అభిలాషా పని రాసి కరక సుం(తి గారికి పంపమన్నారు, 

మినిసరుగా తన లిస్టులో వున్న ఆసామిల్హ్' ఓఒ ౩3 ఒక వ్య క్రని మెం 
పట్టుకో లేక పోయాం. అతని సల లేంగేనాధాటోక, ఆతనిది ఈ ఊరేనని తెలియ 
జేస్తూ “జైల్ మేట్” 1920.32, 1941.43 అని మాతం చహరా యిచ్చేరు, 

4 జకీయ బాధితులుగా భూములు కావాలని, కొడుకులకో, అల్లు ్ రకో 

ఉదో్యగాలు యిప్పించమని అర్రలు పెట్టుకున్న ఈ వూరి పెద్దల్లో ఆయన పెరు 

లెదు. అయినా కేం్యదమం(తిగా 'రిచ్చిన పేరుకదా అని, అయనా, ఈయనా కల 
వకపోతే, ఏం మునుగుతుందోనని అప్పట్లొ కాయశ కలా వెతికి “ఆయన 
అ(డస్ దొరకలేదు” అని ఫెల్లో రాసుకున్నా, మినిట్ టు_మినిట్ పోగా 
ముతో ఆ పేరుగల pies ఉదహారించకండా దాటవేశాం, అక్కడికి గుం 

డలు పీచునున్నా యందరికీనూ. అయితే ఢిల్లీ నింబ ఆ &: pe మీధ మే 

రిమారూ్కూ లేకండా ఆ మోదము[ ద పడిరాగానే గండం గడిచిన ట్రై నని వూపిరి 

పీల్చుకున్నాం, 

మూడు రోజుల (ప్మోగాం లో సూ ఢిల్లి నుంచి సూచించబడ్త మార్పు 

ఒకే ఒక్కటి. రెండోరోజు రాతి ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిదివరకు గల 
అరగంట ¢ కాలాన్నీ “స్తానిక _పముఖులతో యిషా గోష్టి " అని మేం రా సె ఆధి 
“అనుకోని అతిథుల కోసం _పత్యేకం” అని మార్చారు. ఈ మార్చు pa 
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తెలిపేటట్టు (ప్రచురించమనీ, ఆ సమయంలో అడ్డ మెనవాళ్ళూ వొచ్చేసి తనని 

పాంసించకండా చూడమని (వ త్యేకమైన హెచ్చరిక వొచ్చింది, 

ఆ శండూ మాకు కరతలామలకాదే. ఆకే మాటాడితే ఈ “అనుకోని 

అతిథుల" ఎవరోజూడా మేమే నిర్ణయించి, మేం మొదట అనుకున్న స్తానిక 

పముఖులనే అక్కడ సమావేశ పరచి, మేం మొదట అనుకున్న ఇష్టా గోష్టి 

రౌం ర్య(కమాన్నె అక్కడ ఎర్వాటు చేయగల సామర్థ్యం మా యం(తాంగాని 
గ 

కాని అలా చెయ్యకండా “ఇంచదుమూలంగొ సమ స్ప స జనులకు తెలియ 

సస పద్దతిలో ఈ అరగంట గురించి "ప్రచారం చేసి వూరు 

మినిషరుగారు పంపిన లిసులో వ్య క్పులందరికి. ఎవరికి కేటాయించిన 
థి టై! 

సనుయంలో వారు మనిష్ట రుగార్ని తు వీలుగా, రానూ పోనూ (పయా 

ప్ర ఎర్బాట్లు చేయడానికి చాలినన్ని జీపులు, కార్లు సిద్ధంచేసి పుంచుకున్నాం, 

ఈ “అనుకోని అతిథులు” మొ త్రం నలుగురు En వాళ్ళలో ఇద్దరు 

తొలిరోజు కార్య(కమంలో సమయం కటాయించబడిన్నీ సమయానికి లభ్యం 

కానివారు. ఒకరు ఏదో పుస్తకం రాసి మనిష్టరుగా రక అంకితం యివ్వడం 

కోసం వారి అనుషతి కోసం వచ్చినవారు. 

నాలుగోవ్య క్రి మెం ఆనాడు కనుక్కోలేక వదిలేసిన రంగనాధాచారిగారు. 
రాతి ఎనిమిదిన్నర గంటలకి కా! కార్య కమానికి సాయంకాలం ఆరు 
న్నర ౩ ఎద్దు పోయి. లౌంజీలో వుండ నీసారో లేడోసని మొహమాటపడి గెస్తు 

హౌసు రుట్టూరా పుస్న చెట్లలో వొళదానికింద చతికిలపడి కూర్చున్నాడు. ను 

సంగతి నేను ఆటన్నపశే మట ఎనిమిదిన్నర కే అతన్ని లోపలికి అహో 
నించేను. కాఫీ పుచ్చుకుంటారా అని అడిగితే ఆయన మాట్లాడ లేదు. 

ఆ తరవాత నేనూ మాట్లాడ లేదు, 

మొదటి ముగ్గురు “అనుకోని అతిథులూ” మీనిష్టరుగారు లొంజీలోకి 
రాగానే చకచకా మాట్లాడేసి వాళ్ళ సన్లు నిలబడి పూ ర్తి రి చేసుకున్నారు. ఈశఃయవై 
కూర్చున్న త్ర రుండ్లొ కూర్చున్నాడు, మినిషరుగారు ఈయన్ని చూడ 
గానే “ః brie సనా అంటూ ఆప్యాయంగా ఆయన్ని పలకరించి, 
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పక్కన కూచుని “ఇక్కడెందుకు లోపల మాట్లాడుకుందాం రా!” అని లేవదీసి 
ఆయన్ని తీసుకుపోయారు. 

మినిష్టరుగా రు, కుటుంబం భోజనాలు చేసేరు; ఆయనా అక్కడే భోం 

చేశారు, క 

భోజనానికి కక్కుర్తి సడేవాళ్ళలో ఎనభై ఎళ్ళ వాళ్ళుకూడా వుంటున్నా 
రన్న మాట” అని మాలో మేం జోకులేసుకున్నాం. మినిష్టరుగారు మా వూరు 
సంవర్శించే సందర్భంగా భోజనం మొదలైన ఏర్పాట్లకీ, గెనుహౌసు మురమ. 

త్తులకీ ముప్పై వేల రూపాయలు కాంక్ష నై నూ చేతుల్లో ఉన్న సంగతీ మేం 

అందర ౦రూడె గెస్టుహొసులోనే కొఫీలూ, భోజనాలూ కౌనిస్తున్న సంగతి గురా 

చ్చింది. కొని పెకి అనుకోలేదు మేం ఎవరమూనూ. 
సరిగ్గా తొమ్మిదీఇరవై ఐదుకి ఈయన ఇవతల పడ్తాడు. “అనుకోని 

అతిథులకి” ఇళ్ళకు వెళ్ళేందుకు వాహనాల ఏర్పాటు చేసే సే బాధ్యత నెత్తిన 
వేసుకోలేదు కనక ఆ ర్మాతస్పుడు ఆ ఎనభై ఏళ్ళ ముసలాడు నడిచి వెళ 
న్నాడా సిటీబన్సు దొరుకుతుందా అనే విషయం మేం ఎవరమూ పట్టించుకో లేదు. 

తొమ్మిదీ నలభై కి మినిష్టరుగారు, తమకి ఆరుబయట కాసేపు కూర్చోవా 
అని వుందని కుర్చీలు 'వేయించమని చెప్పారట. చేయించాం. 

పదిహేను నిమిషాల ంది, కుర్చీలు ఆరుబైట అలా కాళీగా న మ 

ఇదిగో వసారు, అదిగో వస్తారని చూస్తున్నాం, ఇంతలోనే ఇది... 

ఆధుజై ట కుర్చీల దాకా వెళ్ళడానికి మినిష్టరుగారు చేతిక్కర కోసం వెతు 
క్కు ౦కు అది కనబశ్శేదు, 

క్షణాలమీద వివరాలు వచ్చేశాయి. ఆ చెతిక్టర “ఎబనై ట్ (బౌన్” 
రంగుది. మూడడుగులు పొడుగుంటుంది. 

మినిస్టరుగారు. పన్నెండేళ్ళ (క్రితం వెస్టుజర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 

సెంటిస్లు ఆయనకా చేతిక।ర (పజెంటు చేశారు. 

అ చేతిక్యర హాండిల్కి స్కూ పద్దతి వుంది. నాలుగైదు రకాల హాండి 
లొను ఆ కరకి (స్కూ పద్ధతిని నిగించుకోవచ్చును. అభిరుచిని బట్ట, అవస 

రాన్ని దిట్లీనూ, 

జర్మనీలో డద కికారణ కంలో పెరిగిన ఒకానొక (పత్యేక జొతిక్టరను, 

ఏ, రెండు వందల ఏళ్ళోదాచి, సీజన్ చేసి, తయారుచేశారా చెతిక్కర. 
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ఖరీదా? అచ్చో, చాలా పుందుం౦ది. ఎ౦తో అంది ఎంఠరని చెప్పడం 

దళ రాజకీయజీవిళం, ఇరవై ఎనిమి దెళ్ళ మం తివ్య అనుభవం, అఖ౦గ 

న మేథా | లకు ర్తి అసలు సంప లకూడా కలిగిన ఒక న్వాతం్యళత్యయోధుడికి, 

ంల ఎక్కు we Cy అక జర్మనీ సె సె ౦టిస్లూ అభిమానంగా ఇచ్చిన 

అడవిలో వందెళ్ళు "పెరిగిన చెట్టు దె కౌవచ్చు. వ్ కటిన తరవాత 

కందువంచలేళ] దాచింది కావచ్చు, కౌని మినిస్తరుగా రి చేతుల్లా పన్నెండేళ్ళ, 
మ స కరు క్షం దాని విలన యింతా అని ఎలా చెప్పడం. 

చచ్చు సంభావన మూడు వెేలుండొచ్చు. 

“హాడండి, చూడండి! ఆ చేతికరని మినిష్టరుగారు నెషనల్ మ్యూూజీ 

పంక హేండోవరు చేద్దాునుకుంటున్నార టి. సట్టుకుపోయిన వాడెవడో తెల్లారి 

చంంచేసి ఊకో,ంచి జారుకుంటాడో ఏమిటో? టొనంతా గాలించి రా|తికిరా(కే 

తెచ్చి నొస్పచెప్పండి!” అని తొందర చేళారు తౌసిల్హారుగారు,. 

సరుమని డి. ఐ. జి. గారి కారొచ్చి ఆగింది. అంత క ౦కు ఫోర్సుగా 

ఆయనా దిగారందులోంచి. 

“అలాంటి వస్తువుని నక పట్టుకు పోతుం క అంతా స్మదపోతున్నా 

రటయ్యా? అందులో ఏమి ఇంపార్టెంట్ స్మీకెటు వున్నాయో! మినిస్టరుగారు 

చాలా ఆందోళన పడుతున్నారని వారి పియ్యేగారు చెప్త వొచ్చాను” అన్నా 

రాయనస. 

చెతికర (స్కూ విప్పితే ఒక్ గొట్టాం వుండడం, అందులో ఒక గొప్ప 

పానో, (పణా?కో కాలనాళికో వుండడం వూహించుకున్నా౦. ఆత్మ రక్షణకోసం 

ఒక కత్తి అయినా చేతికరలో నికీ సమయి వుండకపోతుంబా అనికూడ గుస 

గుస తడుకున్నాం. 

పుగంట గడిచేలోగా చేతికరను వెతికి పట్టుకోడానికి (ప్రణాళిక సిద్దం 

అయింది, పన్నెండు జీపులు, నాలుగు కార్లు ఎలాట్ చెశారు. నగరం అంతా 

పదహారు భాగాలుగా విభజించుకుని ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక కాని“సెబిలు, ఒర 

సీనియర్ పోలీసు లేక ఇన స్పెక్షరు ఒక సివిల్ అధికారి... 
నా పార్టీకీ రంగరాజుపేట వచ్చింది. 

“తెల్ల వారేదాకా వెతకండి. ఉదయం మైకుల్లో (ప్రచారం చేద్దాం. చేతికర 

మీరు తెచ్చి చ్చేదాకా మేం మా బంగళాలో మేలుకుని కూచుంటాం. ఇంటింటికీ 
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వెళ్ళి తలుపులు కొటండి. ఆ ముసలాయన పట్టుకు పోయి ఉంటాడు.ఎంత అను 

కోని అతిథి అయినా. మినిస్టరుగారు భోజనానికి తీసు కెళ్ళడం, చూసేకయినా అత 
నెవరో, ఎడ సేమిటో తెలుసుకోకుండా ఆయన్ని వ వొది లేస్తారటియ్యా? 

బయల్లెరా ౦. 

మిగతావాళ్ళంతా ఎం అవస్తలు పడుతున్నారో తెలిదుగాని, రంగరాజు 

పేట సందుల్లో జీప్ తిప్పుకుంటూ యింటింటి తలుపూ కొట్టి.ఎనభయే్యళ్ళు 
పైదిడ్డ వాడు; "స్వాతం! త్య పోరాటంలో రెండునార్హ్డు ,జలు కెళ్ళనవాడు; బక్కగా 
ఎ(రగా పుంటాడు అనే వర్ణనతో ఆయన ఇల్లు వెతకడం మహా కష్టమూ, యమ 

యాతనా అయిఫోయింది పట; 

చివరకి ఒక ఇరుకు సందులో - ట్టుకున్నాం. మా యూనిట్ వాళ్ళమే. 
తలుపు తెరిచేసరికి మావాళ్ళు ఆయన మీద పడ్డారు. “ఎమయ్యా! మళీ 

జెలు కెళ్ళాలనుందా?” అంటూనూ, 

ఆయన వె ఠిమొహం వేశాడు. 
"పేరు, అ[డసు అన్ని రాసుకోడం అయింది. చెతికర సంగతి చెేే ప 

సరికి ఆయన విపరితందా చాధపడిపోయి “అయో! ఎంతపనయిపోయింది! గాభ 
రాలో నాదే అనుకుని వాడి చేతిక ర తెచ్చేశానా?” న్నాడు. మినిసర్ గార్ని 

గురించి వాడూ వీడూ అని మాట్లాడి తే పరిస్టితులు బాగుండవని గట్టగా వార్నింగ్ 

ఇచ్చారు మావాళ్ళు. చేతిక్టర మా చేతికి చేరగానే ముసలాయనకదా అని అయినా 
ఆలోచించకుండా. ఆ చేతి కరతోనే ఆయన్ని కొట్టినంత పని చేశారు. కొని ఆ 
కరకాసా ఆయన నడుంమీద విరిగితే మానడు ములు విరుగుతాయన్న భయం 
చేత కంగారుగా జీప్ ఎక్కాం, 

లి 

పన్నెండయింది రాతి. 

కలెక్షర గారి బంగాళాలో అక్షరాలా కళ్ళలో వొత్తులెసుకుని మేలుకుని 

కూచున్నారు జిల్లా ముఖ్యాధికారులంతాను. చేతికర నటు కెళ్ళచ్చేసరికి అధికార 

తారతమ్యాలు మరిచి షెక్తాండ్రివ్వడా నికి చెతులన్నీ ముందుకొచ్చాయి. ఎవరిళ్ళకి. 

en కాళ్ళూ వొచ్చాయి. ఉదయం ఆరింటికి గెస్టుహౌస్ దగ్గర 
కొసామని చా బస గుడ్ నెట్ లు కొట్టాం. 

వుదయం ఆరుంపావుకల్లా గెనుహోౌస్కి కలెక్షరుగారి కారొచ్చింది. 

ఒక పసుపుపచ్చని ముఖమల్ గుడ్డలో జాగర్తగా చుట్టి తెచ్చారు మిని 
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స్టడగారి చేతిక్యరని. నలిగి పోతుందో విరిగిపోతుం దో గెద్ద తన్నుకు పోతుందో 

మాయమైపోతుందో అన్నట్టు, పసిపాపని పట్టుకున్నట్లు, అల్లుడి కిచ్చే తాంబూల 

స్పశ్ళేన్ని వట్టుకున్నట్టు రెండు చేతుల మీదా యెత్తిపట్టుకున్నారు వారు ఆ చేతి 

కర మూటను. సరాసరి మినిస్టర్గారి గదిలో కెళ్ళి వొప్స చెప్పడానికి ఆయన 

నింపాదిగా నడుసూ వెళుతూ వుంటే దూరదేశాల కెళిపోయే నావను చూసే తీర 

వాసులా చూసూనిలబిడాం ౨ందరమూనూ, 

మిని స్టర్గారు చాలా సంతోషించేరుట, కర్రను వెతికి తెచ్చిన వాళ్ళకి 

(పత్యేకం థాంక్స్ చెప్పమన్నారుట. ఆ క్యర పట్టుకు పోయినప్పుడు తాను వది 

=సిన తన చతిక[రను రంగానాధాచారిగారికి ఇచ్చేయమన్నారుట. 

మినిస్టరుగారి పియ్యేగారు నన్ను పిల్చి రంగనాధాచొరిగారి చేతిక్టరని 

చూపించి, ోఇది ఆయనకి చేసి, అందినట్టు రసీదు ప్మటండి. మీరేగా, రాత్రి 

రంగనాధాచౌరి ఇంటికి వెళ్ళింది!” అని గద్దించారు. 

బొనని తలూపాను.గదిమూలాన నిలదిడున్న రంగనాధాచారిగారి చేతిక్కరని 
తీసుకున్నాను, 

రాతి నాతో వొచ్చిన పోలీసు ఆఫీసర్ రమణయ్యగారూ, నెనూ మళ్ళా 
రంగరాజుపేట బయలుదేరా౦. నన్ను సక్కకి నెట్టి రమణయ్యగారు ముందు 

కెళ్ళాడు, ఒంటి చేతో నమస్కారం చెప్తూ రంగనాధాచారిగా రిక కర అందిం 

చాడు, 

హాలో థేంక్స్ బాబూ!” అన్నారాయన, 

“చెతిక్మర తమ కందినట్టు రశీదు రాసివ్వండి” అన్నాడు రమణయ్య 
గారు, 

“ఎందుకు! చెతికర నారు అందిందని చెప్పండి: చాలు ఆని రంగ 

నాధాచారిగారు తలుపు వేపేశాడు. 

రమణయ్యగారు తలుపు తట్లాడు. ఆయన తలుపుతీసి “ఏం, ఇంకా 
నుంచున్నాప?” అన్నాడు. 

“అది కౌద్బార్. రోశీదు...." 

“ర దెందుకు? నా కర నాకందింది. అతని కఠ అతని కందింని. మీ 
చేశారంతే (A డ్యూటి 

శ 

రశీదు ఫెళోకి కొవాలంటండి.” 
ఓ C9 
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4 ఫెల్లోకి కావాలా? మరి నే నిచ్చిన చేతీక ర ఆయన కందిందని ఒక 

రశీదు నా “ఫిలోకి అక్క రెదు? అదీలేదు, ఇదీ లేదు. వెళ్ళండి, వెళ+ండి*” జాడ గా ళీ 
“మీ దగ్గర్నుంచి తీసుకెళ్ళింది మినిస్టర్ గారికి స్వయంగా కలెక్టర్ గారు 

fh రి యు 

అందజేశారు సార్! వారి కది అందిందండిలో 

“నే చెప్పేదీ అదే. వారికది అందింది, నాకిది అందింది. ఆ రశీదుతెస్తే 

ఈ రశీదు ఇసాను. నే నా చేతికరను వేలం వెసేసి లక్షలారించ బోతున్నానని, 
నన్ను జైల్లో పెడతానని అన్న పెద్దమనిషిని నువ్వేగా! పోయిరా. ఆయన మీకు 

మినిస్టర్ అయితే, నేను ఆయవకి స్నేహితుణ్ని, గురువుని. వెళ్ళండి, నాకు 

పనుంది” అని ఆయన వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. 

“రాతి నస చెప్పాను. జులు౦ చెయ్యక ౦ండయ్యా బాబూ అని, విన్నారు 

కాదు!” అని అన్నాను రమిణయ్యగారితో. 
“మీరో సారి అడిగి చూడండి. 

“ఆయనలా ఫెరై పోతూ వుంచే ఎలా అడగను? నాపల్ల కాదు. 

“రాతి ఆ టెన్షన్ లో ఏదో నోరు జారాం అనుకోండి” అన్నాడు 

రమణయ్యాగా రు. 

మళ్ళీ రంగనాథాచారి గార్ రః _పభుత్వు. పద్దతుల సి, బ్యూరో (కసిని 

ఆక్షేపిసూ ఆవేశపడారు. రమణయ్య అవన్నీ నిజమే అని వొప్పుకుంటూ 
అమి ళ్ 

రశీదుకోసం కాళ్ళా వెళ్ళావడ్డాడు. 

ఆయన ఒక్కపినరు కూడా బెసగరెదు.నిజమెన స్వాతంత్ర్య యోధుళ్ళా 

నిలబడిపోయాడు. “ఊళ్ళోకి ఫలానా మినిస్టర్ గారొస్తున్నారు. కావలసినవాన్ళ 

కలుసుకోవచ్చు అని (ప్రకటించిన వారు, నేను కలుసుకోవాలని భోగట్టా అడి 
గితే దరఖాస్తు పెట్టమన్నారు. రండు రూపాయల కోరు ఫి స్తాంపు అంటించ 

మన్నారు. నేను పొలవాటున ఆయన కధ తెస్టే అది తీసుకోడానికి అరరాతి 
వూళ్ళో సహం మందిని అపారు.. మీ పద్దతులు మ౦చిపికొవు,. మార్చుకోండి. 

లేకపోతే దెళం పాడె పోతుంది!” 

మేం మాటాడకుండా వెనకొం.. చేశాం. ర రౌ 



(“ జ్యోతి” మా సప|తిక__దీపావళి 1964) 

నంబొచ్చిన మొగాడు 

గారింటికి పెళ్ళి కెళ్ళాను, మా సూపర్నెంటుగారి 

యి నిచ్చరన్నమాట. అక్కడ కనబడింది కళ. ఆవిడ నాకు తమ్ముడికి వారమ్మా 

కాలేజ్ మెట్. 

కొన్ని కారణాలవల్ల ఆవిడంచె నాకు యిష్టంలేదు. అందుచేత గమునిం 
గొ 

చిన్నీ మాట్లాడలేదు నేను. బాగా పొడుగైంది కళ. కొంచెం ఒళ్ళుచేసింది. 
ఇద్దరు పిల్లలు కనబడుతున్నారు. పిల్లల్ని చూ స్తెమాతం ఆవిడ మీద నాకున్న 

కోపాన్ని పక్కకి, నేసి ఆవిణ్లి పలకరింతామన్నంత టెమేసన్ కలుగుతోంది. 

అలాగే కెండురో జులు గడి పిశాను. 

హడావుడి అయిపోయాక, ఆవిడ భర్త కాబో లు ఆయన, అప్పుడే మా 

బందం పాగ వృధాచర్చలో మాట కలుపుతున్నాడు. ఇంత బ్లో యీోవిడ ఆ 

పక్కనుంచి వెళుతు వుంటే, “కళా! ఎవర్నేనా పంపి అమృతాంజనం 
తెప్పించూ!'” అన్నాడు. ఆవిడ యిటు తిరిగి చూడ్డంలో మౌ యిద్దరి చూపులూ 

కలిశాయి. 

౨|| పయళ్నంగా “సుతు? అన్నాను, 

“ఓహో! రామదాసుగారాి? నమస్కారమండీ! రెండు రో జుల్నించీ చూస్తు 

న్నాను=వెవరొ లి, మనిషి నిపోలిని మనీషి ఉండరా అనీ ఊరుకున్నాను” అంది 

శన మామూలు ధోరణిలో. 

'ఎవరోలే” అని ఊరుకుందిట! పొగరేమీ తగ్గలేదు...అనుపన్నాను. 
ft 

చి 0౪ ~ 

మొగుడికి ఇంటడ్యూస్ చేసింది. ఆయన నాగార్జునసాగర్ లో ఏదో ఇంటి 
నీర్ట. కొంత సేపు అక్కడ నిలబడి అన్నీ భో గట్టాచేసింది క్రళ్ల, (పగల్భం 
(పల్లిడనంగానె వుండిపోయింది.... .... మిస్పివస్గా నవ్వుతూ “మీ (ఫెండ్ గా 
రెక్కుడున్నారుు.__వంటొచ్చిన మొగాడు!” అని అడిగేసింది; ఏదో సరదాకి 
నవ్వుతున్నా నే అని తెల్నేస్తూ. .. 

“వంటొచ్చిన మొగా డెవరండోయ్ ఎప్పుడూ. చెప్పేరేకాదు!” అని 
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మి[తబ్బంవం నన్ను రెచ్చగొట్టారు, నాకు మనసులో ఉడుకు మో తనం, పెకి 

చిరునవ్వూ వొచ్చాయి. నవ్వక పోడం సోర్ కాదు. నవ్వడం మానవత్వం కాదు. 

అలాటి సన్ని వేశం అది. 

కళని చూడగానే రామనాథ: 
ల 

ళు! జొపకాని కొ 
ర LY fr కం. కుప ౦గా చెప్పాలంకే 

CY wai? 

ర్ రామనాధం *పూర్ ఫే 

అతనూ నేనూ కలిసి కాకినాడ పి. ఆర్. కారేజీలో నాలుగేళ్లు చదుపు 

కున్నాం. అతనిది అమలాపురం, మాది గన్నవరం. ఎలా కలిసేమో చె 

కష్టం; కాని, కలిసిన రోజునించీ ఒక్కమైసోయాం,. “హోటళ్ళకీ హో 
డబ్బు తగ లెయొ్య్యుద్దు. మనం చక్కగా వండేసుకుందాలి అని అత నన్నపస్వుడు 

నాకు చాల భయంవేసింది. 

కాని, నేనువూత౨ పట సళ క్క పూట కూడా వంట చెయ్య 
లేదు. అక్షరాలా నాలుగే అతనే స్యహ ాసాలతో వండ పెట్టాడు... ఎప్పు 

డేనా ప్రాక్టికల్ క్లాసుకి పొద్దు వ ఏడింటికి అతను కాలేజీకి వెళ్ళిపో తె టిఫిన్ 
తినడానికి హోటల్కి వెంతే అయ్యరు చెట్న తినడా నికి ఏడు పొచ్చెది, 'సిలపులకి 

పది హెనురో జులు ఇంటికొచ్చేసి తల్లి చేతివంట తింటున్నాకూడా రామనాధం 

వంటకోసం నాలుక వాచిపోయి ఉండేది; అంత చక్కగా రుచికరంగా చేసే 

వాడు. 

laa వండుకుంపే ఏముంటుంది మహా, వేపుడు డు ముక్కలూ ఉడికీ 

ఉడకని అన్న మేకదా అనుపంటున్నార మో... మేం ఉండేది మల్లాది వారి చెవి 

డీలో. మా రామనాధం రుబ్బు రాయీ, సన్నికల్లూ మూడు రకాల నూ రుడురాళ్ళు 

అన్నీ సరాసరి రూమిళోక రవాణా చేయించాడు. ఉల్లి, మెంతి, మసాలా, పచ్చి 

కారం పెట్టిన కూరలు. వప్పుడు, కాల్పుడు, ఉడక బెటిన, నానేసిన పచ్చళ్ళు. 

Wawa నిషుకాయ, దబ్బకాయ, టొ మెదోలాంటి జంప రర ఊరగాయలు 

జర్ సయ్యా సాంచార్లు, పులుసులు__పాయనాలు, పరమాన్నాలు, చితాన్నాలు 

అన్నీ చేసేవాడు ఆదివారం వస్తే ఛస్తే ఎక్కడికీ కదిలేవాడు కాదు; కద 

ల్నిచ్చేవాడుగాదు. సన్డే మనకి ఫన్ డే; కుకింగ్ ఎక్ పెరి మెంట్స్ చేద్దాం, 

అంటూ ఏదో ఓ స్పెషల్ తయారుచేసే వాడు; రుచిగావున్నా చయ్యుడాని కౌల 

స్యం అయ్యేకూర ఏదో ఆవేళ చేసేవాడు. ఆదివారం మా రూమ్కి రాగల 

గెస్తుదె అద్భృషం, ' 
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అతనికి వంటరావడ మే అతని తప్పుగా పరిణమీంచింది. ఆతను చేసి 

నవి తినేసి, మెచ్చుకున్నక్షే మెచ్చుకొని, ఆ ధోరణిలోనే అతన్ని హేళన 
య 

స్త్ చడానికొ రణం అపాటి య go ఏజృంధించడి గ్రా షై ఇంగ్లీషు 

చే వొక సాలర్షిస్ వుండేది, అది తన 

ఆడగడాసీకి వోరోజు పొద్దు వెళ్ళేడు రామనొవం, అతను 

రుగా ఉన్నారట; ఎవరెనా స్టూడెంట్ కనిపి సే ఆమే 

Pe 

చాలునన్నట్టు చెద్యులు చూస్తున్నాట్ట. 

ధన అహ్బాయీ నువ్వై. ఫస్టియరా?...- సా లర్ షిప్ కోనం 

+ జం ల అం ఖం 
ఒచ్చావాం._ సశ, మిుంచది; చూద్దాంగా ని, నికీ వూళ్ళో ఎసర్ననా ౦ట 

(బాహ్యాట్లై తెఎస్తే కొంచెం పిల్చుకురా నాయనా. ఇంట్లో ఇవాళ త్రొదినం: 
రి ది వ్ 

పొదుపేచి ఇంటో ఆవిడ అవతల కూచుంది; సాయం ఒనొనన్న చుటపు ఆవి 
దియా గ అ oa) 

డకి మైలట!” అన్నాట్ట ఆయన. 

“సర్హండి; కాని ఎన్ని విస్తళ్ళు ఇస్తాయం డీ?” 

'దానికేముందిలేవోయ్, ఇప్పుడు ఏ స్టళ్ళనిబట్టి రేటు మాట్లాడుకొందుకు 
శ 

కా pe తె జ 1 a చౌ ఇళ గో 2) ఇగో / యులెదు. పది రూబి యలైనాసం, ఇచ్చెసాను, వెళ్ళి ఎవణ్లో ఒహాక్షై అర్హం 

ర్ fgl. ఎగా లారా? 

'ఆదిగాదండి! ఓ పాతికమంది లోపలై తే, తమరి కఖ్యంతరం రేక ప్రోత్తే 
నేనే లాగించేసానండి)” అన్నాట్ట యితను,. 

paar, ర్స 

‘se ఎమన్నావ్? నువ్వా? నిండొ సద్దెనిమి బళ్ళులేని టోెటికా యివి!” ఆని 
శ శ ఇ శ న్ . > అశళ్చరళ్ళపడ్డాట్ట ఆయన. ఎక్కడా ఏమి అభానుకొములడ్రా ఏతి ృకార్యం 
కిం పోయేసరికి ఆయన మళ్ళీ ఆశ్చర్యపడొట. 

నం! 
దిగ "a 4 డకిరాక, ఇంటర్వెల్ సమయానికి ఇంటికీ అఘోరించక పొద్దున్న 

ay TA wy Wa NP. అ అ i నగ వెళ్ళినవె డు ఎమెపోయాడో అన ఎచారింఛుకుంటూ ఇంగ్లీష్ చీఫ్ గారింటికి 

we, జిక డ గావంచా కట్రుకొ 1 ర ళ్ బాం A జట ఇఒ లీ 7 ప్రాత గొల మ. ఏ 2 ఆఖరు వౌయ గా గ వేచుతున్నాడు, రౌము 

నొచం. 

ఆ దో ఆన ఛో ంెజొన నొ భొజనం కూడా అక్కడే. 

వ 4. =. కే £, ‘ సకండియర్ చదువుతూ ఉండగా కా రిక మానంతో వుప్పాడకిీ వన 
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భోజనానికెశ్ళేం. లెక్కల సెక్షన్లు ర0డూ కలిసి మేం నూట పదహారు మంది 
అబ్బాయిలూ, నల భి ఇద్దరు అమ్మాయిలూ. కేలుగు లెక్చరర్ గారూ సంస్కృతం 

మేష్టారూ పెద్దలు. ఆ ఏడాది కార్తక పున్నమి సోమవారం పడింది. పిక్నిక్ డే 

అని సెలవిప్పించేశారు. మొత్తం కాలేజీ అందరూ పిక్నిక్స్కి వెళ్ళిపోయారు. 
కోటి పల్లి వెళ్ళినవాళ్ళూ, అంత ర్వేది వెళ్ళినవాళ్ళూ, ము_క్రేశ్వరం వెళ్ళిన 

వాళ్ళా. 
సామాన్గూ, వంట [ బాహ్మలూ, ఇద్దరు లేబరేటరీ అ పెండర్బూ ఓరోజు 

ముందుగా నే వెళ్ళారు, మేం నాలుగు బస్సుల్లొ సోంవారం వుదయం అయి 

దింటికి కాకినాట్లో బయల్దేరి, సరాసరి సమ్ముదపొడ్డుకెళ్ళి.. స్నానాలుచేసి. నిక్కీ. 
సీలి గీ తొమ్మిధిన్నరకి తోటలో కొచ్చెసరికి, ఇంకేముంది! వంట (బాహ్మల్లో 

హెడ్డుని కౌనా పాము కరిచేసిందట. అందరూ వనంలేదు భోజనాల్లేనంటూ 

కూర్చున్నారు మేష్టారిధ్రరూ. అ(పదిషకి వెరచి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన బస్సుల్లో 
ఓ దానిమీద అత న్నెకి. ౦చి పిఠాపురం ,మిషనాసుష తికి వెళ్ళరు; అక్కడ 

కుదరకపోతే పాముల నరసయ్య దగ్గిరికి వెళ్ళాలని వాళ్ళ వుద్దేశం, 
అసలే వుషారంతా పాడై పోయింది; పెగా అసి సెంటు వంటాయన నేను 

ససేమిరా వండ నన్నాడు. సీనియర్ మీద భ కేమో అనుకున్నాం. కాదుట వంట 

తనకి కొ తట. అందులో నూ కాలేజీపిల్లలు కదా, ఏ మాతం బెడిసికొట్లినా 

పచ్చడికింద త న్నెసారని భయంట, 

“అంతేకదా! అన్నాడు రామనాధం. నీకేం భయంలేదు; నువ్వు సెపన్లు 

చూడు, నే నున్నాగా!” అంటూ పంచె విగించాడు. 

సదిహేను నిమిషాల్లో తలాకాస్త వుప్మా కాఫీ; మాకందరికీ పడేసి, 
కార్య(కమంలో పడ్డాడు. ఆవేళ ఆడ పిల్లలందరూ చేరి, పం క్రిలోకి అతను 

వెజిటబుల్ పలాప్ప వడ్డించడా నికొ స్త “వంటొచ్చిన. మొగాడికీ అంబే “జె? 

అంటూ నినాదాలు చేసేరు, రెండుసార్లు ఆశ్చర్యంలో మునిగిన రామనాధం 

మూడో సారి కల్లా సద్దుకొని “చదువొచ్చిన ఆడవాళ్ళకి” అని, “జె” అనిపించి, 

అందర్ని ఆనందంలో ఆహ్తాదంలో ముంచాడు. 

ణ్ వ్ల ¥ 2 

మం థర్ డియర్ చదువుతుండగా కాలేజీలో (పవేశించింది కళ ఏదు. 

నాసా అజ సర్ | ఆయేడు కాలేజీలో “కళ (పవేశించింది అసలే చలాకీఅయిన 
రు 
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Wa UB అద్ టి లొ. | భూ త్న వప ట్య అమీ ఓల; అందులోనూ పి.ఆర్ .కారేజ్, మొగపిల్లల క ళ్ళెప్పుడూ ఆమెమీదే వుండేవి 
గ 

నిస్తహాయంగా. కళకి ఎవర్నో ఒకర్ని ఏడిపించడం సరదా, అని త్వరలోనే 
ర్ పోల ణీ 

ఐట వడిపోయింది, | 
ల 

అ 

లో లో ల్ో భ్ లః 

ని వొక వాసం రాసింది రశ. ఆ ఏడాది కాలేజీలో 
Cae + 

సాకం! త్య దినోత్యా వాలకి పోటలు పెట్టి, పోటీలో నెగ్గిన ర్త శ 

సాటరొ, పద్యాలో ఒక మెగజెన్ అనుబంధం రిలీజ్ చేశారు. అంలో (పచు 
అణాల అన రల 

మని తెలుగు మాస్టారికి ఇచ్చింది కళ, ఆ వ్యానాన్ని, మొగాళ్ళకి వంట ఓ ళ్ కిషన 

వెరియడం ఓ ఆహ ర్వ విషయం, అంటూ ఓ సరా. రామనాధం వంట గురించి 

తను విన్న ధో గటాలు రాస్తూ స్యయంగా చూడలేక పోయినందుకు తన దుర 

దృష్షాన్ని నిందంచుకంటూ; ఆవిధంగా అతిన్ని అధినందిస్తున్నానని (వాసింది. 

రికి అందులో ఏదో వ్యంగ్యం గోచరించి. రామనాథాన్ని భ్! 

పచురించడం౦ నీ కిష మేనా, కాకపోతే _పచురించను అన్నారు. 
౦ తనకేమీ అభ్యంతరం లేదన్నాడు, అయితే తెలుగు మెష్టారు (కిందని 

ఓ "పరా సమాధానంలాగా (వాన్తూ వంట విషయంలో మగ._ ఆడ అనే కేడా 

సమాజం కుటుంబాలుగా సంస్కృతి పొందడ ౦వల్ల, డ్యూటీలు పంపకొలయి 

పోడంవల్ల ఏర్పడ్డదనీ, మొట్టమొదట్నించీ కూడా మొగవాశ్ళే మంచి వంట 
వాళ్ళనీ, పురాణకాలంలో కూడా నలుడు, భీముడు అనే పురుషుల్నే పొక్ష (పేవీ 
ణులుగా ఉదహరించారుగాని. స్త్రీలుబాగా వండినట్టు ఎక్కడా నిదర్శన మేలేదసీ, 
నెటికీకూడా భో కలు అయిదారు మందికీ మించిపోయే సరికల్లా, స్త్రీలకన్నా 

గా 
SM ల, పురుషుల విజయవంత మైన పార (పవిణులుగా (పపంచం అంతా గు రెస్తున్నా 

రని చర్చించి |వాసేరు. క్ 
అక్క ణ్నీంచి రామనాధం విషయంలో అబ్బాయిల్లో నూ, అమ్మాయిలో నూ 

లో me లీ 

ష్ష్ కూడా ఒక చైతన్యవంతమైన చిలిపితనం చెలరేగింది, రామనాధానికి కెపెన్ 
క్ గె ఆవ EY a 

. 
కుక అని పెరు పెట్ట త" ఆడ పిల్లల కౌమన్ రూమ్స్లో నువ్వు వంటొచ్చిన 
మొగాబ్నే పెళ్ళాడ వే, తీరిపోతుంది! అంటూఒకర్పొకరు హేళన చేసుకో 
నాగారు, 

కళ అమా హోసలో చేరే 3 త మ స్ట్ చేరలేదు, బంధువు లెవరొ కౌకినాట్లో ఉ౦ పేను, 
వాళ్ళింట్లో రు౦డెది, వౌళ్ళిల్లు మేం కాలేజీకి వెళ్తే దారో న. 

౧ 

ఓ నాడు మే మిద్దరం కాల బీ వెశతూవుం సే, వాళ్ళిల్లు ఇంకా కౌ న 
ఉత నర 
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న ఆ న్నే ణు ఒం ఉన స వ జ్ 
దూరం పుంటణగొాణ దిశ మా రదురో బ్బ, “చిన్న ఆపదలో వున్నాను, 

సాయం హరా) అని చాలా మర్యాదగా అడిగింది, 

రామనాధం నా వేపు చూశాడు, 

a [ex 

“ఆయన చెయ్యలేర ౦డీ: మీరె... అంది కళ, 

ఇద్దరం ఇంట్లోకి ఆమె ఎనక ఎళ్ళాం, పొయ్యిమిద ఏదో గిన్నె ఆవిర్లు 

కక్కుతోంది. పక్కనే కత్తిపీట. సగం తరిగిన బీరకాయ ముక్కలూ. సగం 
నూరిన ఉల్లీ, సకస కందిపస్సు..._ఇలా ఏమి పేమిటో ఉన్నాయి. 

మూ చుట్టాలు ఊరికెళ్ళారండీ. చుట్టుపట్ల తెలిసినవా శెవరూ లెరు. 

రెండురో జులై వండెసుకుంటున్నాను. తీరా ఇవాళ సగంలో...” అని సిగ్గు 

పడ్డది క్రళ్ల, “ఇందాకట్నుం౦చి కమలా, సరోజా, పద్మ, రామలక్ష్మి వపషంనో 

వసారేమో అని చూస్తున్నానండి. ఎవ్వరూ రావ'మేదు. ఇంత ల్లో దేవుళ్ళాగా 

కనిపించరు మరు పొయ్యిమీద్ది ఏమైపోతుందో నని కంగారుపడి మిమ్మల్ని 

(శమ పెట్టవలిసొచ్చిందండి-- 

“ఓహో, అలాగా!’ అన్నాడు రామనాధం. “సరేనోయ్, రామదానూ! 

సు వ్వెళ్లు నేనొక అరగంటలో ఒచ్చేసాను” అన్నాడు. 

“వ్ ఎందుకులేవోయ్, లేనిపోని గొడవ! అ వుడికేది అన్నమల్లపుంది; 

అయిదు నిమిషాల్లో దించేసి అట్లా బజారుకి పోయి ఎదైనా హోటల్నుంచి కాస్త 

కూరా చెట్నీ ప సంపిశే పోలా?” అన్నాను. 

కాని అతను ఒప్పుకోలేదు, 

“ఆప్ప్టరాల్ ఇందులో ఏముందిలేవోయ్, కూరలు తరిగే వున్నాయి. 

పొయ్యి వేడిగా ఉంది. అన్ని సిద్దంగా ఉన్నాయి. అలా బజారుకి వెళితే మా(తం 

అరగంట అవదా ఏమిటీ? ఆ అరగంటలో ఇక్కడే అయిపోతుందిగా, మళ్ళీ 

ఎందుకూ, సామాన్లు వేస్టు; నువ్వెళ్ళు: నేనొక అరగంటలో వొచ్చేసా” 

అన్నాడు. 

“వెళ్ళిపోఅక్క ర్లేదండి. కావాలం పే మిరు ఆయనొ కూశా ఇక్కడె భోం 

చెయొ్మ్యచ్చండి: నాకు అంచనా తెలియక కొంచెం బియ్యం తకు rw సినట్టు 

న్నాను.” అంది కళ. 

“థాంక్ మా భో జనాలయ్యాయి.!” ఆన్నాను నెను కొంచెం త్రీ వంగా 

రామనాధం అప్పటికప్పుడే కాళ్ళు శగసుకొని అన్నం గిన్నె మూత 

ih 
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శెరిచి గరిఇచేసి ఒక్కసారి కలిపాడు. అన్నంగిన్నె, గరికె, సొయ్యి అతన్ని 

ఆకరించేసాయి ఆలా! 
బి ఖ కి సరి 

“కొంచెం ఎక్కువ పొయ్యడ మెం ఖర్మ! బాగా అయిదారునుందిక స 

పడా పోసేద. ఇంళ అంచనా తెలియక పోడం నేనెక్కడా చూళ్ళేదు!” అన్నాడు 

చేసి ఓ మూల పడెయ్యి. చక్కగా మూడు రోజులూ 

సుషుగా భోంచేస్తుంది, అమ్మాయిగారు '” అన్నాను కసిగా ఇద్దరి వేపూ చూస్తూ. 

చరాచరా నడిచి ఇనకలి కొచ్చేశాను. 

సాయం|కం రామనాధం చె ప్పేడు...అంతా వట్టి దెట, ఐదుగురు 

అమ్మాయిలట, మొ త్రం. మిగిలిన వాళ్ళంతా మేడమీదో ఎక్కడో వుండి 

వుంటారుట, తను వంట పూర్తిచేసి ఇవతలికొస్తూ వుంచే గలాగలా చిప్పుడు 

చేపేరుట, “కం గాచురషన్స్ కా పందెం గెల్బ్చెవు. భో జనాల పార్ట ఎదీ; 

సాయంత్రం సినిమా పార్టి మాదీ, అసలింతకీ రుచెలావుందో చూద్దాంపదండే, 

నలవీమపాతం?”” ఇలా అనడం, నవ్వుకోడం వినిపించిందట, 

“ఏడుస్తూ కూచో, నీదే తప్పంతాను! నువ్వె వీధినపోయేది తెచ్చి వీపుకు 
రాసుకున్నాప్,” అన్నాను రామనాథం తెల్ల మొహం వేసేడు. “సారీ రామనాధం! 

నాకో» సం ఆగళెదు ... వాళ్ళు es డెవిల్స్. వాళ్ళ నెందుకు నమ్ముతావ్?” 

అన్నాను, | 

స షు ¥ 

మేం ఫో రియర్ చదువుతూ వుండగా రామనాధానికి ఒక వుతరం 

వచ్చింది. 

“డియర్ (ఫెండ్ . 

నేను మీ గురించి చాలా వినియున్నాను, మీ రంపే నాకు చాలా 

వ మిమ్మల్ని పెండ్లి చెసుకో వాలని, మీ దగ్గర అనేక విష యములు 

సర్బ్చుకొనవపహనని వుండును. కాని, అడిగే టందుకు ధె ర్యములేదు. మీరు మా 
వాళ్ళతో మాట్లాగినచో చాలా సంతోషించెదను. ఎక్కువ |వాయుటకో సిగ్గుగా 
న్నది. 

ఇట్లు, 
గా 

రామ్మపియ, 
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రెండురోజులు భోగట్టా చెయ్యగా తెలిసీంది. రామ్మపియ అనే అమ్మాయి 
ఫన్సు ఇయర్ చదుపుతోందని. ఫిటిక్ లాబొరేటబరీలో అ అమ్మాయి దికారూ 

లా a నజ అస్యా 4 ad fp తెలుగు టూ్యూటం గారి దగిర (ట్రాన్స్ లేషన్ ఎక్సర్ సైజు పుస్తకం తియించి, 

రాత ఆ అమ్మాయి దనని తెలుసుకున్నాం, 

అప్పుడు వాళ్శవాళ్ళనిగురించి వోగటా చేసేం, 
(ర 

వాళ- నాన్నగారు రిపరు టుదాకో Ss ప ము గౌ షె 1 ఇ, ఇన్స్స పెక్షరుట, వొళ్ళిల్లు జగన్నాధ 
౮ కా భత అష శా క ల 

పురంల , కరప స్ శ ష్ దయగల య _పక్క-నెట. 
(1% 

నో 

ఉత్తరం వచ్చెక వరసగా పది పన్నెండు రోజులు రామ పియ అనే ఆ 

అమా+3యి కాలేజీకి రాలేదు. 
(స్తు 

“బహుశా ఈ ఉత్తరిం అందెక తనకోనం సపెతుకుతారని ఊహించి, కన 

బడానికి సిగ్గుపడుతోందే మోలే[” అన్నాను. 
“ఇంతకీ వాళ్ళింటి కెళ్ళి మాట్లాడి తే కస్సులెదుగా?, అన్నాడు, 

“ఇంటికే వెళ్ళి మాట్లాడ దాం. తనతో మాట్లాడమని ఆ అమ్మాయి రాయ 
లేదుగా రాసినా అది సమంజసంకాదు.... మరో కొన్నాళ్లు చూదాం. నీకు కన 
బడ్లానికి సిగ్గుపడి కాలేజి ఎన్నాళ్ళని మానేస్తుంది? అమ్మాయిని చూడకుండా 
మాటలు జరపడం అనవసరం. ఆమెకు ఎంత నువ్వంపే ఇష్ట మైతే మాతం 
నువ్వా మెని చూడకుండా ఇష్టపడ పండా మాట్లాడం దేనికి?__ఇంటి. కెళితే 
చూడొచ్చనుకో, అయినా అక్కడి కెళ్ళి చూట్టం ఏ ఖర్మ! కాలేజీ లోనే నిజ 
సర్వూపం కనబడుతుంది. ఇంటిదగ్గర కంటేనూ,” అన్నాను, 

రామనాథం వినలేదు. *ఠ్యరగా తేలిపోతే మంచిది. నా కిలా” మేటర్ 

సరడిర్రగ్ పెట్టడం ఇష్టం లేదు, 

ఆ ఆదివారం ఉదయం సిటీ బస్ ఎక్కి, జగన్నాధపురం వెళ్ళం, 

విజ్వాలయం ) 

దొరికింది, 

వరండాలో నిలబడి గట్టగా “ఏమండీ!” అని శకేశకేశాడు రాతునాఛం. 

ఇం వై యేళ్ళబ్చాయి ఒకతను తలుపు తీసి యివతలి కొచ్చి “ఎవరండీ?” 

అన్నాడు. 

“నా పేరు రామనాథం. ఇతను రామడాను. మేం ఫో ర్రియర్ వీ ఏ. ఈ 

యింట్లో రామ్మపియ అనే అమ్మాయుందా?” 

a 

గచ దిగిపోయి నడుచుకుంటూ పశే,0. వాళిలు త్వరలోనే 
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న* గా రొ, రామనొఛంగా రొచ్చేరని 

క్ రామ పియని అనుట చబుతుంది..., 

గ్ కబురుచయొ్యుచ్చు. నొ ఎ(డస్ మీ నినరొ 
రు 

నప్వులు వినబడ్డాయి, అందరం అటు చూ సిం, తెరిచివున్న 

నబఐడదు నాం శబ్దాలు Tye 

క్ 

కప తరలి! ట్ర్డి గంటి కుండీకి ముధ్య!' మళ్ళీ నవ్వులు, 

“నోళ్ళు మూసుకో ండిరా... ఏమిటా అలరి__ఇవతల "పెద మనుషులు 
య a 

నిలబడి మాటాడు వుం పేను 2 

అజంచభటో న = స్ ము ie అ షం ర పెద్దాయన ఎధితో౦చి వచ్చారు. అప వయ్యా?” అంటూ మె.ట్రై 

ర క ఈ వ కషం వొ, | క న్ 
అప్పటిశే రామనాకానికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. కొసి, అంతకుమించి 

“నా పెరు రామనాధం...” అని (పారంభించౌడు. 

లోపల్నించి సన్నగా “వల్ల కౌట్లో రామనాధాయ !” అని వినిపించింది, 
ఇన లి ఇవవై యొుళ్ళద్చాయి చకచకా లోపలికెళ్ళి, ఎవర్నో ఠక్ మని కొట్టడం, 

సన గా ఏడుపూ వినదిడ్డాయి. 

“నారీ సార్, ఇంత అల్లరిమూకని ఎలా భరిసున్నారో ! ఈ ఇంట్లో 
రాయి(బయ అని “ఓ అమ్మాయి__బహుశా మీ డౌటిర్ యె మో.._నాకు, gus a 
ఈ కెటర్ రాపింది_...” 
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శో .పెదాయన ప తరం అందుకోబోయాడు, కా 
ఇ అ 

oe 

స కాల, రామనాధం ఇవ్వలేదు. 
లో క టి 

ఆయన దూరింనించే అంతా చదివే వారీ క ఇగ డు. కొపంతో, లోవనికి వెళ్ళి, “చిన్ని” 
అన్నాడు. చిన్ని అక్కడ పున్నటుంది. 'యమెమిసే. ఆ రాతలూ 7?” అని గద్దిం 
చాడు. 

'మరేమోనే చిన్నక్క రాయనంటూంటే కూడా కళక్క_ రాయముంది 
నాన్నా. నీకెం భయంలేదు ఏవరూ ఏం అనరూ తని.:......? 

“ఎ నొర్ముయ ఇన్ని తెలిసిన దానివి ఆ రోజే ఎందుకు నాతో చెప్ప 
లేదు ?__మొహం చూడు ! సిగులేదుపే ? అడ ముంది ¢ చేదు / aw 0 ( పెదు కు 4 అద రాయమం౦ందిట, నువ్వు రాఖ్రొ 

1 0 నీ ( అ అయ్య వ్ సప దార న పుట ! అది ఉప్పుయేట్లో దూకవమంట దూకుతావు బె. అని ఆయన ఇవతలి 

కొచ్చాడు. “ఆ ఖ తరం ఇటినారా ‘2 
ర) అవా 

“ఇవ్వను” 

“మీరు క్షమించాం, పిల్లలు ఏదో; చిన్నతనం” 

“ఇవా చిన్నతనం ఆటలు?” 

థ్ 
$n మించ మంటున్నాగా ;” 

$ 4 4 జన్ Pa జ వై మనారు ఎ కది ఇం కవరికన్నా రాసె =) 
టే ల అరి 

లతోపలి*౦చి నవుంలు. “ఇంకెసరికనా రాసే ఎ 38 అద తక ol భః స్ట్ ౦ A 9 - ఏకి రిస్తున్నా రెవరో. 
న ఇన రాగ? 2 ల ఇష 2 IEG గి రామనాధం జబిర్షబ్తగా లొపలికి వెళ్ళాడు, “ఎవరండీ ఆ (వొంప్రైింగూ, 

ర్త త్ ఛా క్ల ల స శ న నీ జి జ్ 4 శే తమానూ అలతి చేసున్నద?.ఒహో త మరా? 
జామ న 

ప 3 జ nov as 8a క. గ | 
వారు యిం కినూ. మి అపూర్యాళ క్తికి నానమన్కా_రాలు, ము దర్శనం ఇక్కడ 

అపూర్వశ కలు వ్యాసం రాసిన 

అభించడ ౦ అపూర్వం... 

“ముకు నారన్నా ఎక్కు వడ బ్బు పుందెకాపోలు; ౨౦త పూ తాన మాలాంటి 
వాళ్ళకో ఇనా ఆటలాడం అంత మంచిడిగాదు. ఈ ఆటరో ఎల్ల స్పుడూ మీరే 
గెలుస్తూ ఉంటారని (థమ పడరండి, నను తల్చుకుంటే ముకు అపకారం చెయ్య 
లెక పోను! 

“నాకు వంట చేతగావడం మీకంత అపహాస్యంగా వుందా? ఈ దేశం 
వాళ్ళ రోజుప రోజూ మరీ ఇంత మూర్జులయి పోడం శోచనీయం, అన్ని 
దెశాలవాళ్ళతో సమంగా చదువుపంటున్నామని సంబర పడిపోతున్నావా 
అమ్మడూ '_ అయితే మరి చదువులో జ్రాసం స కంట లేదేం? 

“పంటొచ్చిన మగాడై శే ఆడ లక్షణాలుంటాయనుకున్నా వా? ఆడ వాళ్ళ 
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హార్మోనులతో పుట్టాననుకున్నావా?_ అదోక కళ ! పేరుకి మాతం కళకాదు!_ 
నిజమైన కళ ! అరవై నాలుగు కళలకి అవకాశం ఇచ్చేది ఆహారం. దాని 

కారణం పంట అనే కళ! దానికివ్య్వవలసిన గౌరవం వ్: మానేసి, 
అదొక చాకిరికింద హీనపర్బేసిన ఈ దెక్టో సులది తప్పు! వోజుకు రెండు రూపా 

యలు పారె స్తే చేశ కాక నోయినౌ ఒచ్చునంటూ న ను రుచులూ అభిరుచులూ 

పాడు చేసే సి పౌ ఫెషనల్బుని కొనుక్కునే మీ పెద్దల్లితప్పు. నిన్నని [పయోజనం 
జ 

కాని, ఒకదానికొకటి కలిపీ యిలా మనుషులతో ఏనోదాలాడితే కొంచెం 

రామనాధం, “మి పెర్మిషన్ చేళుండా మీ 
ఇంట్ల శ్రి en కయుంచండి........ ఇత్కడ మరు చెబితే వినేదీ, వటించు 

అ 
నెదిఎపితా నళిని సృషం అయింది కదా; అందుచేత నేనే చెబుదామని oe 

వెళ్లాను, అనీ ఆ పెద్దాయనతో mt ప్పసి గబగబా మెట్టుదిగి వెళ్ళాడు. 

స 
ప. 

నెల్లాళ్ళయిందిం 

నాలుగు రో జులు ఇక్కడె పుండి, కోరుపనీ' కా కాగానే రోజూ మిగిలిన 
టెమ్ నాతోనే కులాసాగా గడిపిన బాలాజీ, వెళ్ళిపోతూ, అదీ; రెలుకి గంట 

శ్ కొ-పేశార ఎతాడు తక స చ ట్ *ో "అన్నటు మొన్నిమధ్య రాపునొదం కని 

వాజోయ్” అన్నాడు. 

“౨౮౦౮ల! ఎక్కదున్నాడు?_ ఏం చేస్తున్నాడు?” అన్నాను కంగారుగా, 
నవ్వెసి “ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలీదు గాని ఏం చేస్తు 

Cer అన్నాడు, 

నీ బౌలాజి పకాపకా 

© 

శ్నార్తకంగా చూసేను, 

౦ కమిటి చ్ రుడు వాడిబొంద! ఎక్కడో వంట చేస్తూవుండి 
) వేళాకో శంగా నవ్వాడు బాలాజీ. 

నాకు షాక్ త్రగి a పొపం రామనాధం! దురదృష్టవంతుడు. ఏదీ 
మనషి అయిపోయాడే మో. ఎప్పుడూ నవ్వెనూ, 

el 
గ! 

ట్రై 
a 

నవ్వుల 
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సాలై పోతూ ఆందులో నే వొక పట్టుదల పెంచుకొని హటాత్తుగా నలుగురి నోళ్ళ 
లోనూ చెడ్డవాడై పోతాడు. బి, ఏ, ప్యాసయినాక ఆర్నెల్ల లో ఆ అయిదు ఉద్యోగాలు 
మారాడు, 

వాళ్లో స|కమంగా, వాడూ వొక మనిషికింద ఎవరూ జ్ఞాపకం పెట్టుకోరా? 

ఎక్కడున్నాడో, ఏం చేస్తున్నాడో | 

గార్డు విజిల్ వేసేడు. రైలుకి ఎవర్నేనా దిగ బెట్టడానికి వెళికే_.ఆనందంలో 
వున్నా ఆవేదనలో పున్నా ఇదిమా (తం తస్సక వినబడుతుంది... 

“పర ౯. వళ్ళొసానోయ్___మా లాయరుగారి దగ్గరికి మరో సారి వెళ్ళి 
ఒక లెటర్ రాయిసొవుకదూ !” అన్నాడు జాలాబీ, 

“ఈ ఆం షూర్, నువ్వూ లెటర్స్ రాసూవుండు"ి అసి చెయ్యెతాను, 

టాటా చూపిస్తూ 

ఇంక లాయరూ లేదు, డొక్తరూ లేదు. నా మనస్సు మళ్లీ రామనాధం 
జ్ఞాపకాల్లో నిండిపోసాగింది. వాడా దిక్కుమాలిన పాకళాస్త్రం మరిచి పోతే 

బాగుణ్ను . లేకపోతే (పతీ చవటా, మగా ఆడా వాణ్ని వంటవాడికించే గుర్తు 
పెట్టుకోడమా। అ మాట వాడితో “నేనేం ఎవరి వంటయినా పొడు చేసేనా? 
చాతనయితే నే చేసినట్లు చెయ్యమను! అందరూ అన్నిపన్లూ చేస్తున్నారుకారూ? 
మకానిక్స్ను, ఫిట్టర్ను, 'గమాస్తా__అందర్నీ మెకుల పురుగులు, పు స్తకాల 

ప్పరుగులూ అంటున్నౌారా?ో.....ఇలా అంటూ పోతాడు. ఎవరింటి కేనా థో జనా 

నికి వెళితే “ఈ ఆవకూర సరిగా కుదరలేదండీ. ఇంకొంచెం ఉడికాక పొయ్య 
వలసింది”, అనీ, లేకపోతే “ఈ పులిహోరలో పులుసు పచ్చివాసన వేస్తోంది, 
కొంచెం వెచ్చగిల్లించి తగల్శ్నిస్తె ఇంకా నుజాగా ఉండేది.” అనో సలహో 
లిన్వడ మే. ఆడవాళ్ళూ వాళ్ళ మొగవాళ్ళ ఆశ్చర్యవడ్డట్లు నటించడం, 
హేళనగా నవ్వుకోడం, “నా కొచ్చిన శాస్త్రం మరిచిపోడం ఎందుకు? నాకురాని 
విద్యలు నేర్చుకోడం ఎందుకు?___ నాకెవరూ ఉద్యోగాలు చూసి పెట్టక్క ర్లెదు, 
కాస్స పెట్టుబడి పెట్టండి. ఫస్లు క్రాసయిన హోటలు పెట్టి చూపిస్తాను నొత డొ ఫా) 
కాని వాడికి తెలిసిన gn utes కాదని వాడికి తెలియదు. 

ఫాట్ ఫారం టికెల్ యిచ్చే సి బె టపడుతూఉ౦ చే “ఏమండోయ్. 
కులాసా?” ఆని మృదువై న పలకరింపు వినబడింది. పక్కకి తిరిగి 

శిబి ఇని భఖ 
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నవుసా-రం రమాశణేవిగాతా!.... ఏమిటి ఎపర్నెనా ధిగబెట్టడాని 

కొచ్చారా?” 

రమా దేవి పెంకెతనంగా నవ్వింది, “దిగ బెట్టడొనిక్కాదు బాబూ, సాగ 

నంపడానికి! ఇరవై రోజులైంది. మా అన్నయ్య తోడల్లుడు; కొత్తగా పెళ్ళ 
యందిగా, పెళ్ళాన్ని తీసుకు చక్కా వొచ్చాడు. హెదరాబాద్ చూడ్తానికని. 

మా ఒడిగగారు ఊళ్ళోలేకపోయినా మాకు a lie వర్షాల, ధర్మమా అనీ 
గవర్న మెంట్ హాలీడేస్ అనీ మొ త్రం ఇరవె రో జులు తీసుకుంది, ఘటాలు 

కదికేనరిక్రీ'_... మన్లో మనమాట "సుమండీ... మళ్ళీ. మా అన్నయ్యతోగాని 
ఒధినలోగాని అనేద: 

అలో 

అదెమిటండో య్. 

“అంతేగా మరి... మీరు మీ తనను ఒదినతోనూ చెప్పలేని 

వొకానొక మాట చొ పెట ౦దుకు నన్ను సెలక్ట్ చేసు! కున్నందుకు!” 

రమా దెవి నవ్వింది, 

“అబ్బా. ఏం చుట్టాలోకాని పర్ ఫెక్ట్ బోర్ డమ్. ఎన్నాళ్ళు తిని వెళ్ళి 
పోయినా సర్వాలేదుగాని__ (వసంగాలు?_. గవర్న మెంటు రః నెట్ 

సియింగూ (పోగాం వేసుకొని ఆయనగారు ఒచ్చేడు.. ఆ కొౌలకేపం సరిపోక 

మధ్య నా గొడవ ఒకటీ, ఆయనకి"... గడియకోసారి నా స్కూల్ గురించి 
జీతం సంగతీ అడుగుతాడు, భో ంచేస్తున్నంత సేపూ నా వంట మెచ్చుకోడంతో 
సరిపోతుంది... లేకపోతే ఆయనగారి నూలీమేరీడ్ వై ఫ్గార్ని వండమంటానని 
భయం కాబోలు, ఇంక లైమ్ దొరికితే చాలు; నా మేరేజ్ సంగతి ఆయనకో 
డ్ వీజినెస్లా అయికూచుంది!” 

$ 

oP 

“మిరలా ఆగపించడ౦ నాకు చాఐ సంతోషంగా పుంది. అన్నాను 

నేనూ పెంకెతనంగానే నవ్వుతూ. 
| “అ దెమిటి, మళ్ళీను?” 

“అంటే మరేమీలేదు.... మీకు పెళ్ళి కాలేదన్న విషయాన్ని త్రోకులు 
గు చరిస్తున్నార రని మరు తెలుసుకోడం, వాళ్ళు, ము పెళ్ళి (పస క్రి క్రి తెవడాన్నిమీరు 
మృదువుగా ఖండించడం... ఇలాంటివి వుందే, (పస్తుతం మీరు పెళ్ళికి చాలా 
సుముఖంగా వున్నారన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి...  పదిహెను పదహా రెళ్ళ 
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అమ్మాయినీ, ప జాతనీ పెళ్ళాడతావు చే అంటే; “ఫో నొన్నా!*ొ' అంటుంది 

చూసేరూ, అలా. లేవూ మీ మాటలు?” 

“రిక్ అపర సజ్జు! ...* 

హోసిలెండి; మీకు లోపల ఆనందం, పెకి ఆగహం తెప్పించే 
ఏవిషయం మాట్లాడం నాకు కేమం కౌదు... ఇంటి కేనా?” 

“ఆయ. ఒకసారి మీరూ రాకూడదూ?" 

వెళ్ళొచ్చు, కాని, వెళితే నరసింహం ఒదిలి పెట్టడు. అతని కిస్పుడు 

ఈ వయసు పెరిగిన క కన్య వివాహసమస్య చాలా శా ఈ అటి అందులో 
దింపుతాడు నన్ను. ఏవేనా సంబంధాలు చూస్తున్నావా అంటాడు. రేకపోతే 

ఫలానా సంబంధం ఎలాపుంది. నీ అభ్మిపాయ మేమిటి, అంటూ వివరాలు 

ఏకరువు పెడతాడు. 

బ సృక్కా-౦. 

“చిన్నప్పుడు పెళ్ళి చేసే సె బాగుండిపోను” అంటాడు నరసింహాం, 

“ఎందుకు చేసేపకావూ” అంకె అప్పుడలా అయిపోయిం దంటాడు. పది 

హేనేళ్ళకి సూలు ఫెనల్ ప్యాసె. ఇతను మొట్టమొదటి సంబంధం తెచ్చిన 
నాడు... “నారు పెళ్ళొద్దన్నయ్యా, న వన? హో నన్న చెల్లి మాటలు 

ఎంతో యింపుగా ఏనీపించిపుంటాయి. అప్పుడై తే డబ్బో, చదువో, JR 

గుణమో ఎదో చూసి తపి పిపడి అయిందనిపించేసేవాడు... ఏడెనిమిదేళ్ళ 

గడిచిపోయీయి. ఇప్పుడు రమా దేవి (గాడ్యుయేట్ అయి, రివిన్యూ డిపార్లు 

మెంట్లో మైపిస్లుగా, గుమాస్తాగా స్టా. పనిచేసి. బియ్యాడీ అయి, బీచర్గా 
చేస్తోంది. ఇపుడు చూడబో యే వ వరుడిలో గుణం కనబడాలి. అందం కనబడాలి, 
చదువు కనబడాలి. డబ్బురూడా విలయినంతగా కనబడాలి. (పూడెన్స్ అనే 

ముసుగు వెనక చంపుకో లనన్ని 5 కో రికలు పుంటాయి...... నిజమే. ఆప్సుడు పెళ్ళి 

చేసేస్తె ఆకారం, సంస్కారం, భాషా, భావాలు ఏపీ యిస్వ్పుడా మెలో ఉన్న ట్లు 
వుండక పోవచ్చును. కాసి. అలా ఆలి రోచిస్తూ కూచోడం సంప్రదాయం కటు 

నె ననుకున్నట్లుగా నే నరసింహం, ఒక పేపర్లో ఎడ్యర్ సెజ్ మెంట్ కి, 
ఎరసిరాతో చుటూ బోర్డర్ గన రము కోసం... అని [వాళాడు. కుశల 

(సళ్నలు అయ్యి అవగానే “ఇదిచూడు._ అంటూ నా కందించాడు.' 

“ఇది మీ'కోసంట, మీరే చదవండి” అని రమాదేవి కిచా+*ను. » 
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“ఐతే పెరి చదుషు. అతనూ వింటాడు” అన్నాడు నరసింహం, 

రమా దెవి చదవసాగింది *కావలెను.___” 

గప ర్న ముంద ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఉన్నత పదవిలోవున్న ఒక 

ఆంధ (డాహ్యణ యువకునికి వధువు కావలెను. వధువు భారత దళంలో ఏ 

రాష్టారినికి cas యిబ్బంది లెదు. తగు మాతం అందంగావుం సే చాలు. 

“కాని వధ్రువుకు ఇరవై యెణ్ళ దాటి పుండాలి, ఇ౦ శ్రమ, హిందీ, 

తెలుగు. ఈ మూడు భాషల్లో ఏదో ఒకటి ధారాళంగా మాట్లాడం రావాలి, 
ముఖ్యమెన అర్హతి మరిన్నీ ఏమిట౦ పే, వధువుకు ఆంధ [బాహ్మణ కీభో జనం 

జాగా అవగత మ. ఆది తయారు చెయ్యడం క్షుణ్ణంగా తెలిసుండాలి. ఈ ఆఖరు 

విషయంలో ఏ మాత్రం వెసులుబాటూ కుదరదు. పరీక్షపెళ్తు హక్కును వరుడు 
పొంది పన్నాడు. పరీక్ష అవమానం అని భావించని కన్యలే ఈ (సకటనకి 

జవావీవ్యడం మంచిది....” 

గమారిన సెవట నాతని కొటి “ఎవడో “*పిచ్చివెధవలాగున్నాడు!” 

ఆంది, 

నరసింహం విచారంగా మొహం పెట్ట “నువ్వు పెద్ద పె పెసమిస్తువి రమా” 

అన్నాడు, 

“ఎక్స్ కూ్యూజ్మీ-! అన్నాను నెను. “మీ పెళ్ళి విషయంలో నుళ్ళీ 

జోక్యం చేసుకుంటున్నాను__ఇ౦దులో అసందర్భం ఏముందండి?” 

“అసందర్భాని కేముంది?.___భారత దేశం మొత్తంమీద ఎందరు యిరవై 

యేవ్ళ దాటిన పెళ్ళికూతుచ్ళుల్నారో తెలుసుకుందికి పెపర్లో వేసినటుందిగాని. 
నిజంగా వధువు కావలసి వెసిన (ప్రకటనా ఇది? దీంట్లో పెట్టిన క్వాలి ఫికేషన్సు 
ఇండియాలో అందరికి సరిపోతాయి!” రమా దేవి. 

“ఆన్ది కా Sou ద్య (ప్రకటనలో సోప్ ఆం|ధ (బ్కాహణ 

అమ్మాయిల కే పరిమితం అయివుందని నా నమ్మకం.” అన్నాడు నరసింహం. 

'నువ్వు చెప్పినటు ఏ పార్శీ అమ్మాయో సింధీ అమ్మాయో ఎసయ్ చేసిందను 
ఏ౦దాం, ఆవిడకి ఇంగ్లీషు, హీంది మాట్లాడం ఒచ్చే అనుకో__.అయ 

బాహ్మణ భోజనం చూ పేమిటి?” 
శ్రే ఆం|ధ 
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“కాగా చెప్పావ్' ఫి ఫీ కూ | 
డూ అర అబ ఆ 

పెట్టో, ములక్కాడలు ఆవాపిండీ సెట్లో కూరవండ మండి స్ప శ స్ట? 

కుంటూ. “కమించేను...... 

“అతను పె నై పరీక్ష అలాగే పుంటుందంటారా?” అంది రమాదెఎ 
“ఆలాగే వుండచ్చు; ఇంచుమించు....లెకపోతె ఓ థియరీ పేజెరు 

ముందుగా ఇసాొడో” ఎన్నాను.... నాకూ నవ్వొచ్చెపోంది. ఆ సబ్దకే అలాటిదా? 
“నన్ను అడిగితె అది మంచి పద్ద తెనంటాను___ అన్నాడు | 

“సీ అమ్మాయికి పాటొచు మ్చనన్నా రూ. ఏది ఓసారి అమ్మాయిని అలా నడవ 
మనండీ, చూద్దాం! అనే కుంటి వెధవ (పశ్నలు న కం వోళ్ళకం శే ఇ దెంతో 

దర్జాగా వుంది") అన్నాడు నరసింహం. 

“అబ్బబ్బా! యి ఇద్దరూ బు_రకథ(టూప్ వాళ్ళలాగా నన్ను ఊదర 
గొచేస్తున్నారు$’ 

“నిన్ను ఊదిర కొట్టాలని కాదు వమా, అలా డిస్కస్ చెస్తుంటే 

పాయింట్లు ఒనాయి__ఇంక అన్నిటికీ మంచి, వయస్సు ఇరవై దాటాలన్నాడు. 

తల్లీ దం|డీ బంధువులూ అంతా వున్న పిల్లల కై తే (శ సుపడీ (భమపడీ తగిన 

సంబంధం అయినా కాకపోయినా తగిన వయస్సనిపించే యీడులో మూడు 
ముళ్ళూ వేయించేస్తున్నారు. ఇరవై దాటినవాళ్ళు అరుదే. 

“ఆ విషయం మాతం నేనొప్పుకోను, ఇరవై దాటినా పెళ్ళి క కౌ నివాళ్ళు 

కోకొలలు' ఏధికి ముగ్గురేసి వుంటారు | కట్న బళా చి మహత్యం ప 

న 

hs సరే_అందాలోకి వెళ్ళొద్దు మనం, అదిప్పుడు శ్రేలదు.... ఉన్న 
వ్వు దీనికి ఎప్లయి చెయ్యడ మే!” 

“ఏమో ఆయన వంట పెస్టు చెసానంపే నా కేమిటో దిగులుగానే 
వుంది,’ 

నను నవ్వాను “ఇందాకే కదండీ, ఆయనెవరో. మీవంటలు అద్భుతంగా 

ఉన్నాయంటూ రె లెక్కాడు !” 

పదిహౌను రోజులే ౦ది. 

ఆ రోజు నేను ఆఫీసుకి పోవాలని తొందర 'వడుతూవం పే రమాదేవి 
వచ్చికూచుంది. 
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“మీతో పది నిమిషాలు మాట్లాడా లి. ఎక్క డి కేనా వెళ్ళి ఆఫీస్కి బేటొ 

సానని ఫోన్ చేసిగండి” అంది. 

నిమిషా లె అయి తే ఫోన్ చెయ్యనక్క- రదు.” 

“ఓ అరగంట ఆలస్యం అయినా కావచ్చు." 

“సాలా అయితె మరు సాయం|తం. రావచ్చు *అన్నాను నవ్వుకుంటూ, 

“పదండీ, రోడుమీద నదుచుకంటూ డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోదాం. రహ 
వం ఛై! తా భదమెన ప దేశం మరొకటి లేదు!” 

ష్ 

“వహస్యం ఫ్రైన్సీ నేనన్నానా?” 

ఎంతా మాటకు మూట చెప్పుకుంటూ we చేస్తె అరగంట అవనూ 

అవుకంది: నేను మాట్లాడబోయేది అలాగే వుండీపోతుంది. అదీగాక; అలా 
కొంవవగా సంప్పలోంచి నిళ్ళుపడ్డటు మాటాడలెను సుమండీ. బిజ్. వెళ్ళి 

గను సం అడి 

రజన . అస్య ర్య i Fe అం నం వెళానుగాని సంగతేమిటో క్రుప ంగా చెప్పండి స సస్పెన్సు భరించ 

ఓ ౧ ఇ. దం క గ గ శ so య్ ఢిల్తికి ఏదోఆపీను పనిబుదవెళున్నారగా! నాకు 
wenn) ఇని, 

డొ 

an AR Ke జప wt క హా గ్య ఆ ఆరీర పనిపరు, మొన్నటి పెళ్ళి ఎడ్యర శైజు మంటాయన పది హాను 
తే (7 ల] ్ [ Gq యు ఠా కున మధ్య హైదరాబాద్ ఒస్తున్నాను. ఆ తేదీల్లో ఊళ్లో 
ననన న భనం; అని [వాళాడు, అంచేత, ఈ ఇంటర్ వ్యూ 
అయికెయెదాకౌ మి ఆఫిసు పని వాయిదా. వెయ్యగలరే మో. అలా అయితే 
మరు నేనూ కలసి ఢిల్తి వెళ్ళచ్చు. లెేకపోతేమా ఆ అన్నయ్యని తీసుకు వెళ్ళాలి__ 
అని * 

కు. RS aa 
ఉల ఇ, . బ్బ నిజంగా మీరన్న ట్లు పంపులోంచి . నిళ్ళు పడ్డ కై మాట్లాడా 

రండి.... ఉండండి ఫోన్ చేవ వొనాను.. .. ఆ కాయితాలు త్రీసి చేసా మడత శే పేచీ 
వెయ్యడా నికి ఏలు ఉం౦ఈ టుం దెమో చూద్దాం.’ 

ఖ్ రో 
భు. పక్క వాటాలో డాక్టరుగా రిఇంట్లో ఫోన్ ఉంది. వాళ్ళ ఫోన్ అవసరం 

ఒచ్చినప్పుడుత సృ వాళ్ళతో మాట్లాడం. కుదర కంగా ఉందె అని వాళ్ళ ఫోన్ 
లీ 

% 
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అవసరం వచ్చినప్పుఢ ల్లా విచారిస్తూ వుంటాను. ఇప్పుడూ ఆ పనే చేస్తూ 

డబ్బాలో సదిహేను నయాపై సలు చేసి కార్య కమానికి. ఉపక్రమించేను.... 
అయింది, 

(సయాణం. ఆందులో గవర్న మెంట్ పని.___వాయిదా వెయ్యడాని 

కేముంది, పెద్ద? డబ్బు ఎడ్వాన్సు కావాలని నోట్ రాస్తేసరి'_విల్లు పాసై 
ఎకొంబెంట్ జనరత్కి వెళ్లి వచ్చేసరికి పదిహెనురో జులు కళ్లు మానుకుని 

. గడిచి పోతాయి.... అనుకుంటూ తిరిగి వొచ్చాను, ద్వారం దగ్గిర్నుంచే 

చెప్పండి ) ఇంటూ లోపలికి అడుగుపె పెట్టాను. 

ఆశ్చర్యం! లోపల రామనాధం కూచుని ఉన్నాడు!!! రమాదేవి 
అతన్ని చూసి లోపలి కెళ్ళి నట్టుంది. టీపాయ్మీద ఆమె వోదిలివెళిన 
పెన్ను, పెస్సిలు సరిక్షీస్తున్నాడు రామనాధం. గ 

“హల్లొ! ఎన్నాళ్ళ కన్నాళ్ళ కన్నాళకి! ఎమి టిలా సడెన్గా ఊడి 

సడ్డాపు, మెఘంలెని మెరుపులాగ!!.... ఉత్తర మేనా రాయకూడదా, ఫలానాచోట 
ఉన్నానని ఫలానాచోట పని చేస్తున్నానని?" అన్నాను. 

రామనావం  తిరువాటుగా అ స “పొద్దుట జి.టి.లో 

వచ్చాను, పదింటివరకూ కూచుని, మి ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసే వాళ్లు యీ 

ఎడస్ చెప్పేరు. దుక ఆప్ ఆఫీసుకి పారిపోతావేమో అని కాక గ కౌ 
వచ్చాను! అన్నాడు. 

రమాదెవి వెనుక ద్వారం దగిర అవుపడింది. “నే వెళ్ళిరానా రాను 
దాసుగారూ? సాయంతం మా యింటి వెపొ సారా? 

“ఓ యస్.._కాని. ఇదుగో ఇతను మా (ఫెండ్, రామనాథం.... 
ఎక్క (డౌ ఉంటం?” 

డైరీ | 

“ఢి ్రీలో ఉం౦టున్నాట్టండి.... ఈవిడ అమాదేవిగారోయ్. చి. ఏ.. వి. 
ఇ.డి టీచర్గా వుంటున్నారు. మా _ఫెండ్ నరిసింహం సిస్టరు. పైగా మాకు 
వేలువిడిచిన పింతల్తి కూతురుకూడా ను......ఢిల్లీలో నె ఈవిడకూూడా త్వరలో 

ఓ వుద్యోగం అయ్యేటట్లుంది. ఈ నెలాఖర్ని ఇంటర్ ర వ్యూ వుందిట.” 

| a హో, sat అని నమస్కారం చేసేడు రామనాధం. “ఢిల్తీలో 

బిగ్ విగ్స్ని చాలానుంది నెరుగుదునండీ, నా వల్ల ఏ దైనా సాయముం శే 
చెప్పండి, తప్పకుండా చేసాను !___ఎప్పుడు (ప్రయాణం? 
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రమాదేవి కృతజ్ఞతతో నవ్వింది. “మెనీ థాంక్స్ (ప్రయాణం wk 

ఇంకా డిసైడ్ కాలేదండీ. ఈయసక్కూడా ఏదో అఫీసుపనుందట ఢిల్లీల్ 

ఆయనో కలిసి వెళదా మనుకుంటున్నాను. ఇంతకి ఇంటర్వ్యూ నెలాఖర్ని 

లెండి అంది. 
నేనూ ఇరవె దాటాశే బైల్లెరుతున్నాను. అంతా కలిసే పోవచ్చు. 

జౌనుగాని, ఎందులో వున్నావు (ప్రస్తుతం? ఆ మధ్య రెల్వేలో వున్నా 

వనాషారుు' = 

“ఆ రైల్వే ఉద్యోగం అంతా బోగస్” అన్నాడు రామనాధం....*___కెట 

రింగ్ మేనేజర్ కావాలంటే ఎప్పయబేసి. వెళ్ళాను సీకుతెలుసుగా, నాకుకుకింగ్ 

. మీదే ఇంటరెస్ట్. రైల్వే కేటరింగ్ !- వెధవది, క ల్తిచెయ్యందె లాభాలు రావను 

కునే ఘటాలు!. ఆఫ్కోర్స్: జీతం నౌలుగువందల ఎనభి యిచ్చవారనుకో 

రెండేచ్ళ చేసేసరికి మొహం మొ త్రింది.అయినా ఓ సంగతి ఒస్పుకో వాలి: నేను 

ఏడిచి పెట్టకుండా రెండేళ్ళపాటు చెయ్యగలిగిన మొదటి ఉద్యోగం, అది!” 

“మరీ ఇప్పుడో?, 

“ఇప్పుడు ఢిల్లీలో అశోకా హోటల్ లేదూ. గవర్న మెంటాఫ్ ఇంగియొ 

ది! == దాంట్లో వెజిటేరియన్ సెక్షన్ కీ హెడ్ కుక్ గా ఉంటున్నాను. ఎనిమిది 

వందలిస్తున్నారు, మొన్నే కన్ఫర్మ్చేసేరు. .....:..చిన్నప్పుడు అన్నిరకాల 

వంటలూ తెలుసుగడా అని మహా గర్వపడెవాళ్లే, కొని మాంసాహారళశాఖని 

నిర్హక్ష్యం చే పేనని తెలియకేదు. అసలు కాంప్లికేటెడ్ తింగ్స్ అన్నీ అందులోనే 

ఉన్నాయి, యెగా శ అళోకా హోటల్కి ఏ దేశాలనించొచ్చె ఆతిధులెకు,వ. 

వాళ్ళంతా మాంసాహారులే. అంచేత ఆ సెక్షన్ హెడ్డే మొ త్తం హోటల్ హెడ్ 

కింద పరిగణించబిడతాదు. ఆతని జీతం కూడా ఎక్కువే__నాది ఎనిమిది 

వందలనించి పదహారు పందలవరకు. అకనిది వెయ్యినించి పద్రెనిమిదివందల 

వరకూను1” 

నేనూ రమాదేవీ నోళ్ళు తెరుచుకొని వింటున్నాం. 

“__అయిే అక్కడ చేసేది వెజి పేరియన్_అం పే వఠకాయకూరా బెంత్ 

కాయ 'వేపడూ అనుకుంటున్నా వేమిటి!__కస్టర్ష్ పుడ్డింగ్, కార్న్ ఫుడ్డింగు-- 
జెల్లీలూ అపి యూజ్ చేసి__అంతా అదొకరకం,. కన్ ప్యూషన్ !: ఇంటికొచ్చి 

ములక్కాడల చారు చెయ్యడం మరిచిపోయి పప్పులో కాలెయ్యడం౦ 1.” 
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“ఏదయితే ఎం, పు ౦"పేకదా! మొ త్తానికి పట్టిన పంతం మానేపుగాదు!* 

అన్నాను, ఆనందంలో కొట్టుకుపోతూ. 
“మరేం చెయ్యమంటావు? మీ అందర్లాగా నేను ఎక్కి డెంటల్ గా రీ 

డిగీ సంపాదించినా, దాంట్లో నే సెల్చుటాక్స్ ఆఫిసర్ పనీ, టుబాకో ఇన స్పెక్షర్ 
పనీ, హాండ్లూమ్ ఇన్ స్పెక్టరు పనీ చేసే తెలివుందని నాకెప్పుడూ అనిపించేది 
గాదు_చదువులో చదివిందానికన్నా నాకు మొదట్నుంచీ ఒచ్చిన శాస్త్రం గొప్ప 
దని నొ విశ్వాసం! ఇందులో పాగా కృషిచేసేను. ఇప్పటికి అయిదారు పు-సకాలు 
రాశాను. “ఇండియన స్టఫ్ ; అంగ్ హౌ ఇటీజ్ కుక్ ) అన్న పు సకం ఒకటి 
రాసేను. అందులో మన దేశవాళీ కాయగూరల్లోంచి ఎలాంటి పుడింగ్స్ తయారు 
చెయ్యొచ్చో వుదహరిస్తూ వివరించేను. దాన్ని ఒక అమెరికన్ పబ్లి షర్ పాతిక 
వేలకి కొనుక్కున్నాడు. ఆ పు సకం ఇండియాలో రిలీజ్ చెయ్య లేదింకా ను... 
అమెరికన్స్ ఆ పుస్తకంతో సూ, తాల్ని రిక గ్న్నెట్ చేస్తే మన గోదారి కాలవ 
గట్ల ౦కు కొదు; సొలాలన్నిట్లో కూడా వంకాయలు పండించినా సరే, పొను 
రూపాయి చొప్పున పంపినాసరే, అమెరికన్ డిమాండ్ మీటవలేం....” 

“పెళ్ళి చేసుకున్నా వా?’ 

“ఏమిటి చేసుకోడం... ఎంతసేపూ సినీమా పాటలు పాడుతాను; 
డన్సులు చేస్తాను; అల్లికలూ, కుట్టూ, చదువూ సంధ్యా అంటారేగాని నాకు వంట 

దాగా ఒచ్చునన్న పిల్ల తటస్థపడ లేదు దాసూ!__ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విసుగెత్తి ఆ 
మధ్య ఒక (పకటన వేసేను.___బాబోయ్, నాకు చదువూ, సంధ్యా, కులం, భాషా, 
ఆఖరికి అందం 'వీట్ల తో పనిలెదు. ఇంత అన్నం, వంకౌయకూరా కొద్బిరికాయ 
పెరుగుపచ్చడీ చేసి పెట్టగల పిల్ల కావాలి, అని! హోల్ ఇండియాకి ఆరు 
అప్లికేషన్లు ఒచ్చాయి! ఇద్దరు అరన అమ్మాయిలూ, ఇద్దరు అంధులూ, ఒక 
కన్నడం అమ్మాయీ, ఒక వంజాబీ ఆవిడా!” 

నేను రమాదేవి వేప్ప చూశాను. ఎ[రగా అయిపోయింది ఆమె మొహం, 
తల దించేసుకుని, మళ్ళీ ఏమనుకుందో మామూలుగానే ఉందామని (పయత్నిం 
చంది, 

మావాడు దంచేస్తూనే ఉన్నాడు, *_పంజావీ ఆవిడని ఢిల్లీ లోనే చూ సేను* 
_ విం లాభంలేదు. కన్నడం అమ్మాయిని మ్మడాస్ రమ్మని, అక్కడికి వెళ్ళేను, 
అక్కడే అరవమ్మాయిలిద్దర్నీ చాను అఫ్కోర్స్ అర వ్య్వాళ్ళ్శిద్దర్లోనూ ఒకొ 
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ముకి మన వంట దాగా తెలుసు, మనవి వాళ్ళఎ పంటలు ఒక పఉేనంటుందా మె; 

అది కెటు కాదనుకో. కొని, తెలుగు వాళ్ళ పులుసుకీ_అర వ్యాళ్ళ సొంబారుకీ ; 

తెలుగువాళ్ళ పచ్చడికి అరవ వాళ్ళ చెట్నీకీ, తేశాలు చాలా డి లెయిల్లుగా ఆ 

అమ్మాయికి తెలుసు. అయ్యంగార్హ పిల్లి. వై జాగ్లో ఆనర్స్ సగంచదివి వాళ్ళ. 
శే స య 

నాన్నగారు పోవడంవ్ర మధ్యలో మానేసిందట, ఎంత అందంగా ఉందను 
ళం 

కున్నాపి! చిదిపి దీపం పెట్టా చ్చునన్ని మాట పుట్టడా ని కలాంటివాశే కారణం 

__ఐకే ఆ అమ్మాయి తెలుగుగాని, ఇంగ్లీషుగాని కర్ణకతోరంగా వున్నాయి... 

ఎలాగో భరించొచ్చు, వేరే దారి లేకపోతేను.-ఇహ నిన్న నెల్లూర్లో ఒకమ్మా 
రిపు చూపును: శ్రీహరి! నెల్లూరు ములుగ్-లుకుట్లు తప్ఫ oe నియ్య మే ఉ౦డ 

వంటుంది.__డో సావకాయ పెట్టడం ఎలాగా అం'పే తెలీలేదు, రెడ్రె అమ్మాయి. 

ఇంకేం లదచ్చాయ్ ఈ ఊకో ఒక శేండిడేట్ ఉంది. అవిజ్ని. చూసి, నాకు 

తగిన పిల లేదనుకొని, ఢిలీ వెళ్ళిపోతాను. లేకపోతే ఆ అయ్యంగార్త పిల్లే 
౧ ౧౧ ౧ 

నౌకు రాసిపెట్టుందో....!' 

నెను గొంతుక సర్దుకున్నాను. రమాదేవి వేప్ప చూశాను, ఎందుకేనా మంచి 
దస "ల ప్పెయ్యమంటారా?” అన్నట్లు క ళ్ళెగరేశాను. ఆమె “పోదురూ”* అన్నట్లు 

వి ర్త 

నవ్వింది. నాక్కావలసింద దే. 

“నువ్వు వేశావన్నమాట ఐతే, ఆ ఎడ్యర్ ఇజ్ మెంట్!’ 

‘౪! రః నువ్వు చూశావా” 

“చూడ్త మేమిటి, ఓ అమ్మాయిచేత ఎస్టయ్ చేయించాను.” 

“అలాగా? అర్హు రాలనా!___ఐతే నన్ను . దృష్టిలో పెటుకునుండవు.” 
“నిన్ను దృషిలో సపెటుకో లేదనుకో క్ ప్ నిన్ను దృష్టిలొ పెట్టుకొ లెదనుకొ, ఐనా అర్హురాలే. నువ్వు కూడా 

అర్హు డివె' 

మళ్ళీ రమా దేవివేపు చూశాను, అమె అలా సిగ్గుపడ్డ ౦ నాకు చాలా ఆహ్హా 
దాన్ని కలిగించింది. కొంచెం వినోదంకూడా. 

“సరే చూద్దాం. ఆవిడకి పది హేనునించి ఇరవై అయిదు లోపుగా వసా 
నని వౌ సిను)” అన్నాడు రామనాదం, 

నా కది తెలుసు-_ఆవిడ ఎవరోకాదు.__ఎదురుగా ఉన్నావిడే.” 
ట్ర్!’ 

“వ్యాట్ !’ అని, పర్స్తీసి, అందులో ఓ కాయితంబె టికిలాగి, క్షా 
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అన్నారు, మీరేనా? మరి మీరు బి.ఏ, బి.ఇడి కదా, అవన్నీ అందుతో చెప్ప 
లేదే!” అన్నాడు రామనాధం. 

“అవన్నీ రాసుకోమని అందులో లేదుగా!” అంది రమాచేవి, కంఠం గుర 
గురలాడి, మాట బోధపడలేదు. 

“సో! మీకు శైమివ్వకుండా ఇంటర్వ్యూ చెయ్యబోవడం నాది పొరపాే 
..ఆల్ ర ట్. సాయంతం మరు సిద్ద మెనా? మీ యింటికి భో జనానికొస్తాం. 

ఆది, నేనూ వీడూ కలిసి!” అన్నాడు త రమా ౯ వితో, 

రమాదేవి తల అంగికరించింది. 

“ఏ మెం వండమంటావో చెప్పూ!” అన్నాను, 
“ఎదైనా ఫర్వాలేదు!” 

“అలా అయితే వంట కుదర శేం జేస్తుంది?” 

“ఎందుక్కుదురుతుంది?__ఒక వేళ క కుదిరినా అది శేవలం యాక్సిడెంటల్. 
రతర సబ్దక్షు తెలిసి వొండుతున్న ప్త్రలు చాలా తక్కువ భాయ్. కుదిరితే 
యాక్సిడెంట్. కుదరకపోతే నేచురల్. అం తె__.మాటవరసకి చారుతీనుకో, 
ఆంధ దేశంలో వున్న ఎనభై లక్షల కుటుందాల్లో రోజూ ఏ పూటకాపూట చేసే 
ఎక్స్సెరి మెంట్ అవునంటావా_కాదంటావా?” 

“దుష్టుడా!” అన్నాను. కాని, ఏటో నిజంలాగానే వుందా వాక్యం. 
“ఇంతకీ ఆయనకోసం యేం వండాలో నాకు తెలుసులెండి. వంకాయ 

కూరా. కొబ్బరికాయ తం ములక్కాడల చారూ” అంది రమాదేవి దె ధె ర్యంగా, 
సిగ్గుపడుతూ న, 

“క రెక్స్. అవే చెయ్యండి, చూద్దాం.... వంకాయ కూరె తే మాతం అంత 
కేలికనుకోకండి!) : స్ట 

రమా దేవి యిస్పట్నించే వండేస్తుందా అన్నంత తొందరగా లేచి, తడ 
బిడే అడుగులో వెళ్ళింది. రామనాధం (పగల్భంగా నవ్వాడు, “పేపరు ఈజీగా 
బుచ్చేసినట్టున్నావురా!' అన్నాను, 

పీప్ ఈజీ అయినా వేల్యుయేషన్ సి౦క్తుగా నే ఉంటుందోయ్. రిక 

మెండేషన్లూ అవీ పని చెయ్యప్” ఆన్నాడు రామనాధం. 

స షి 
ప 
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(“జ్యోతి మాసప్మతిక =ఫి(బివరి 1968) ష్ 

జా 

జ 

జ్య hs ఖ 
(+ 

7 ' a 
Cay 

| | a sans నాలా Rone opin నా he, స ప్. ధ్. తు pet! అరమ మర్త్యో 1 ట్ i | a 

ఖీ 

స్ట కాబా మ క్ట 

సాయం[త౦ అయిదు దాటింది, 

జనం హోటలుకి ముమ్మరంగానే వస్తున్నారు, కళ్ళకి చేతులకీ తీరుచాటు 
వుండడమే లేదు. అలా అంతసనిలో కౌంటర్ దగ్గర కూచున్నాసరే ఎందుకో 
నిద్దర ముంచుకొస్తున్నాది, అంతలా అలిసిపోయున్నాను. ఎప్పుడో పన్నెండు 

న్నరకనగా వెశ్ళేడు, మా అల్లుడు ఇంటికి. “ఇప్పుడే వొస్తాను మామయ్యా, 
చిన్న నిద్దరతీసి; రాత్తిరి రెండో ఆట కెశ్ళేంకదూ. నిద్దరేదు” అని. అలాగే నిద్ద 
రోతున్నాడు గాటోలు, ఇప్పటిదాకానూ. 

“ఎంటయ్యా! ఎక్కడ సంపాదించేవు, ఈ సెర్వర్లూ ఈ సజ్ఞూను!” అని 
వినుక్కుంటూ ఇచ్చ రూపాయి టేబిల్ మీదున్న గాజుపలకమీద ఫెడీమని 
కొ యేడు, వొ పెద్దమనిషి. దాంతో ఈ తోకంలో పడ్డాను, 

మా హోటలుకి రోజూ వాడుకగా వొచ్చే మనుషుల్లో వొకడూ అతను, 
పోల్చేను. 

“ఏం బాబూ? ఏ-మెంది?” అన్నా; ఏలె నంత అణకువ నటిసూనూ. 

“ఎమిశెందంటా వెమిటయ్యా, మెల్లి గాను. ఈ మాతం ఆ మాతం 
బేరం వుండెసరికల్లా ఏడో గుడ్డిలో మెల్ల అన్నట్టుగా మీ పొ[పయిటర్లు బాగా 
మర్యాదగానే వుంటారుగాని సర్వర్ల కి కళుంభూమ్మీదుంటాయా? రవ్వదో సెతెచ్చి 
కౌఫీ యివ్వరా నాయనా అంకె కాఫీ ముందిచ్చేసి రన్వదో "సె కౌల్తున్నాదండీ 
అంటాతు! నాయిగున్నల్ కనగా దూరేను, ఈ గూభ్యంలో. ఇప్పుడూ, బయట 
పడ్డం '_ ఎప్పుడొచ్చినా నేరకపోయి ఒచ్చా[నాబాబూ అవిపించేస్తే ఇం కందుకూ 
హోటబచ్ళ?” అంటూ మధ్యలో రిసు వాచీ నా కళ్ళముందు ఆడిస్తూ నేనిచ్చిన 
చిల్ల ర లెక్క పెట్టుకోకుండా జేబులో పడేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అది చిరాకన్న 
మాట. | 

న్న we: 
జ . స అత నింత సపూ కూచుని వెళ్ళిన చోటు వేపు అనుకోకుండా చూసేను, 

అక్కడ వీరయ్య సస్తయ్ చేస్తున్నాడు, ఏరయ్య అసలు సనంత విహార్ 
సడ్గ యరు; లవర్ గా వొచ్చేడు, లేక పోతే అక్కడ నసపేశన్ వుండవలఅసింది. 
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నటేశన్ వున్నా మురుగన్ వున్నా నేనింక హాల్లోకి తిరిగి చూసుకోనక్కర 
లేదు. ఒచ్చేవాళ్ళ మొహాలూ. వెళ్ళేవాళ్ళ విల్లులూ (శద్రగా చూసుకుంే 
చాలును. ఇవాళ శనివారం. వాళ్ళిద్దరికీ ఆఫ్. 

నపేశనూ, మురుగనూ మౌణిక్యాలాంటివాళ్ళు, కస్టమర్ కిచ్చిన 

మర్యాద, నొ వ్యాపారానికి ఎంత సాయం చేసిందో మాటల్లో చె చెప్పడం కష్టం. 

ఇద్దరూ వో రోజే ఆఫ్ ఎందుక్మరా బాబూ అని నేను ఒప్పుకోలేదు. మా అన్న 

దమ్ములిద్దర్నీ ఏడ దీసారా సార్ అని వాళ్ళూ ఒప్పుకో లేదు. సరెపొండి అని నేనే 

ఒప్పుకున్నాను, ఆఖరికి. 

వాళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములుకారు, ఒర్ ఊరి వాళ్ళి మో అంటే అవీ 

కాదుటా, పోనీ ఒక న్కూల్లో ఒక క్లాస్లో చదువుకున్న వాళ్ళు, ఒక ఆఫీసులో 

పనిచేసిన క్ు ఒక రూమ్లో అధె కుండినవాళ్ళు__ఇలాంటి వాశ్ళెవరేనా 

సరే, అంత స్నేహంగా. పుండడం py రెవరూ యెక్కడా చూసుండరు. ఒక్క 

హూటల్లో సెర్వర్లుగా వుండ డ౦వల్ల ఇలాంటి గప స్నేహం ఐర్బడుతుందని 

నెను చెన్పడంలేదు. నెనెమీ చెప్పలేను. వాళ్ళ స్నేహం, yo యింత లా 

బలపడి పోడానికా గార ణం నేనూహించలేను, అసలు. 

వాళ్ళు మా హోటలుకి 'సెర్వర్లుగా వచ్చిన సన్నెండేళ్ళలో కొద్దిసార్డు 
గా య అ గొ 

ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు--వాళ్ళింత స్నేహంగా వుండటానికి కారణం ఏమిటో 
కనుకోవాలని నాకు మహా అనిపించింది. నేనడిగినప్పుడల్లా పళ్ళన్నీ బైట 
పెట్టి నవ్యేసేవాణబ్ళ. మరెవరు అడిగినా అంతేట. వాళ్ళ భాషలో ఏదేదో 

అనుకుంటారుట ; పెగానూ. 

వాళ్ళ మె తికి మా రుబ్బింగు భ|దయ్య చెప్పి భాష్యం చాలా సొరాణి 

'కంగా వుంటుంది. ఎప్పుడో ఎక్కడో విళ్శిద్దరూ వొకరికి తెలియకుండా వొకరు 

ఓ పిల్లని, ఒకే పిల్లని _పేమించారు; ఆ పిల్ల, ఎళ్ళిద్దర్నీ ఆట్లాడించి చివరికి 
వీళ్ళిదరిక మధ్య త్రగూ పెట్టింది; ఇద్దరూ కొట్టుకున్నారు; మళ్ళీ వాళ్ళలో 

వాళ్ళే ఇదంతా ఆ పిల చేసిన కుతం[తం అని కనిపెటి రాజీకి స్మ న 
. (00) శే 

అఠిటాడు . 

కట్టుకొని రా జీకొ చ్చిన తరువాత ఎర్చొడ్డ స్నేహం మామూలు _సేషహం 

కంటి దిట్టంగా వుంటుందనే అభిప్రాయం మామూలు మనుషు లౌ (ప్రచా 

రంలో వుంది. అరెరె, క కొట్టు వున్నాం సుమా అని wate ర్ట తరవొత 
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ఠా తుగా వీలువలు తేలిసీపోయి ఇనుమడించిన [ పేమాభిమానాలతో ఒకరో హా 

కరు చూసుకొంటారన్న మాట దీని కాధారం కాబోలు, ఏమైనా సరే, భదయ్య 

చెపిన భాష(౦ చాలొమంది నమ్మరు. ఎందుకంచె, ఇద్దరు మొగాళ్ళు కొట్టు 
థి 

కందికి ఆడదంత బలమైన కారణంలెదు, అంతస్తునిబిటి ఆ కొట్టుకోడం పద్ధతీ, 

అది సృృషించే చరితా మారొచ్చు. ఆవేశంమా(తం అంతటా దొకశె, 
ళు 

మొ_త్తంమిద ఇరవై నాలుగ్గంటలూ ఒకేచోట వుంటూ, ఒకేచోట 

తింటూ ఒకేచోటికి తిరుగుతూ వుండే ఈ మురుగన్ నటేశన్లు మా హోటలు 
సంబంధించిన జనం అందర్లోను ఉత్తమ స్నేహానికి వక ఉత ఇష్ట మైన ఉదా 

హరణ ఏర్చరచేరు. 

రిక్షొలోంచి మా అల్లుడు దిగేడు, అమ్మయ్య అనుకున్నాను, 

అతను చెసిన ఆలస్యానికి అత న్నాలా చివాట్లు పెడితే బావుంటుందా 
అనీ మాటలు వతుక్కుంటున్నాను; అతను మెఖుక్కి. లోపలి కొస్తున్నంత 
సేపూ తీక్షణంగా అతనివేప్పు చూస్తున్నాను. అతను మాతం నా చూపులు లక్ష్య 
పెట్టక గదిగజా గల్లాపెట్టి దగ్గిరకొచ్చి. “వెగి రం రెడిగారి హాస్పిటలుకి వెళ్ళు 
మామయ్యా” అన్నాడు. “ఆ వెధవలిద్దరూ చిత్తుగా తన్నుకున్నారు.” 

నా చెపుల్ని నేనే నమ్మలేక పోయేను. నపేశన్, మురుగన్_ స్నేహానికి 
ఉత్తమమైన ఉదాహరణ. వాళ్ళిద్దరూ... కొట్టుకున్నారుట. చర్మాలు గీసుకు 

పోయి. నెత్తురు కారుకుంటూ, బురలు బద్దలై హాస్పిటల్లో వున్నారుట. జూ (గో D ౧ 
ప్ల వక పడ 

“ఉండుండి. మా మంచిపని చే సేర్షెండి, మీ వాలి సుగీవులిద్దరూను !) 
అన్నాడు శాకర్ రెడి, నన్ను చూడగానే, 

A) ae 

యో (పాణం ఉసూరు మంది, 

rush కొట్టుకున్నారుగాని వాళ్ళనలా అనకయ్యాావాబూి అన్నాను. 

“మంమి టనమంటారు? రామ లక్ష్మణు అనమంటారా, బలరామ క్ఫషు 
ద 

అనమంటారా*) 

అతని పరిహాసానికి నొచ్చుకున్నాను, 'రామలక్మణు లనవలసిందే, 
ఇవాళ ఏదో కొటుకున్నారని ఇన్నాళ్ళనించి నను చూస్తున్న వాళ్ళ స్నేహమంతా ల 
అబిద్దమయి పోతుందిటయా gs?’ 

208 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“సరేలే. “ఏడో” కొటుకోడమా తక ఆంటూ డాక్టర్ రెడి లేచేఢు. 
ae 

ర 

“పదండి, మీ రాము లక్ష్మణుల్ని చూద్దురుగాని” అన్నాడు వేళాకోళంగా నవు, తూ, 
అతని వెనకాతలే వెశ్ళేను, 

“వాళ్ళని వాలి సుగీపులంటూనే పక్కపక్కని పడుకో బెటేరే!.... వేశే 
చోటుకి నో మంచం మార్చండి బాబూ మీకు పుణ్యముంటుంది! లెకపోతే 

ఒంటిమీద తెలివి రాగానే మళ్ళీ తన్నుకుంటార మో” అన్నాను. 

“అపునండోయ్'- అవ్నాడు క స వళ్ళు "పెదవి చెనుకుంటూ, 
G ట్ 

వాళ్ళిద్దరి మంచాలకి మధ్య మా సవయర్ సుబ్బయ్య సూర్ చేసుకుని 
౧ రు 

కూచున్నాడు. మమ్మల్ని చూ రెచేడు, 

వాళ్ళిద్దర్న హోస్పిటలుకి 

సై నే నుట్టినె. వాళ్ళిక్కడున్నారని కబురు తెలిసొచ్చేను.” 

పత; తీసుకొచ్చెను 1” అంటూ నమూ పక్క నించి టీ నల్లటి కు రాడు 

ముందు కొచ్చాడు. పాతికేళ్ళుండ పు. 

“సోమయ్యగారి మామిడితోట్లో నూతి దగిరండీ, వీళిదరూ కొటుకోడ తీ 
య fy భీదె యట క 

మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి_" అన్నాడా అబ్బాయి. 

నను ఆశ్చర్యంగా చూసి “చెప్పూ” అన్నట్లు కళ బ్యురా అడ్తించేను, 

"ఊం (6) అన్నాను. 

ను సరగ అ. చముకి రోడ్డుమీ ౦చి సెకిల్ త్రొక్కుకుని నల 

స్తున్నానండీ. తోట్రోంచి ఏవో అరుపులు వినిసిస్తూవు ౦కే ఏమిటా అని సెక్షి 

లొపి చెట్లల్ల కచ్చి "కొంగ చూ'సపేనండది. అధార్తుగా వాడు pr సీ డిమీదికి 

ఒక్కా కష ఎగి లేడి ౦డీ. ఇం కేన మున్నాది, ఇద్దరూ కలబడ్డారు. సు ని కిలుకి తాళ౦ 

ఇసి తోట్లోకెశే ను, ఇద్దర్నీ విడ దిదామని మధ్యకెశే, ను. res నన్నడు 
ల క (అ) a 

లెమ్మని 'గోలచే సరు. అరె, మీ కేమన్నా బుద్దుందాలెదా, పదండి అవతలరికని 

చెరో రక్కా పట్రుపన్నానో లేదొ, ఇద్దరూ వొక్క_మాటు నన్ను దురిపేసేరు 
దాంతో కిందపడ్డాను. ఇదుగో, కాలి ప గీసుకు పోయింది... పెద్దదెబ 

కాదులెం డీ.) 



“అసలెందుకు కొటుకున్నార్ల!' 
రు డు 

ఏమో!” 
“మరి నువ్వు అంత దగ్గిరగా వెశ్ళేవుకదా, అడగ లేక పోయావూ?” 

“అడక్కు పోవడ మేం, అడిగను'.... నాకు చెబ్బ తగలకయుందెమో 

ఆసలు వాళ్ళని విడిపిస్తే చాలనుకున్నాను, వంటనే ఎందుకో కనుకో్క్కవాలని 

నాకూ అనిపించింది, అసలేమట(రా, చెప్పండని నుళ్లీ వాళ్ళ మధ్య దూరేను,, 

నాకో మాటాడం సంగ తటుంచి, వాళ్ళలో వాశ్ళేనా అసలు మాట్లాడుకున్నారు 
రం గ 

గాదు.... ఫిడీ అంటే చడీ అని వొకే గుద్దుకోడ ౦, ఒకె కిందపడి 

దొర్హడం.... ఇంతల్లో వీడ్రు (మురుగన) వాల్ల జే చప్పాయిదికి ఒర న్స దెబ్బని 

ఏసిరికొ నుడండి. హో ప వాడీబ్యురబద్దలై పోయిం వనుకున్నాను. వా డు పడీ 

సోతూ పడీగోతూకరూడా, గబుక్కు నలెచి, అకడ ఇంత వలం దుడ్డుత [ర ఒర 

టుంకే దాంతో వీడి బురమిద ఒక్క "పేసెడు. కొట్టుకుని కొట్టుకుని' ఆలి సి 

పోయున్నా రే మో, వాళ్ళ దిబ్బలు వాళ్ళి తప్పించుకోలేకపోయేరు ... ఇదరూ 
టి 

తెలివితప్పి పడిపోయేరు..... 

(1 క్రీ ఎ ముకొం-టుక్ర nT శ్ ఇంతకి ఎందు గాద కుంటున్నారో తెలిదంటావు., 

నారు 'త్రెలీన్చు, తెలివొసే వాళ్లే చెప్పాలి, ఆంతవర కూ (బహ్మారు. దుల 

క్కూడా తెలీదు.” 

క అక డిం కెవళ్లూ ౩ కరా? 

“ఇంకొ హడుంే ఇంతలా కై కొట్టుక్ సిద్దు (వా ఇద్దరం చెరో బ్లీ పట్టు 

కొని సోలీస్ సెషన్కి తీసుకొచ్చి అ అప్ప చెపే పద్ద దుం | 

6 ట్రై క 
లం 

ఇ 

ఆపి, మి యిల్లు దార్చి రోనెకదా, అని ప్ కప్ప ఉబ్దామిని తీసి కెశ్ళం___ వీళ్ళిద్దరూ 

దం హోటల్లో సెర్వర్లని పూత్తు తెలుసు న్లెండి_...అక.. డ్ ము స్ దుగారు కన 

తరవాత ఇం కేముంది! రోడ్డుమిది కొచ్చి నలుగుర్నీ శేశేసి ఓ రిక్షా 

పడి ఇక్క డికి తీసుకొ చ్చేరు. ఆ ఆం తే. ల 

సాచి పిల గ న! జ అచ న భజ నాయనా; సుంచి పని చసేప్పి అన్నాను, “సప్పాస్టుం విళ్ళ $ 

ఏరించి ని కూడా చెద ప) రు పోలు తగిల? 6 న్స J బీ ర్నదున్నోయి, 
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“ఆయ, దాస కేముంది లెండి.” 

“ఊరంతా ఎక్కడా చో'పేనట్లు ఎక్కడో ఆ సోమయ్యగారి మామిడి 
తోల్లో ఎందుకూ. ఈ కొ ట్రుకోడం?” 

నా కెవఠథూ సమాధానం చెప్పలెదు, 

డొక్టర్ తో చెప్పవలసిన మాటలు చెశే పస ఈవెనింగ్ వాక్కి బయల 
రను, 

ఫ్లో వ ik 

చిరాకుగా వుంది, నిద్దరొ స్తున్న టుంది. చల్లటి సిళ్లలో స్నానం చెయా 
లని కోరిగ్గా వుంది. డాగా ఆకలేస్తున్నాది. ఇవన్నీ కాక మనస్సులో నాధ ఏడో 
పుట్ట ఒళ్ళంతా చిట చిట లాడుతున్న ట్టుంది. వేగిరం వెళ్లొచ్చేయాలి. 

వెధవలిద్దరూ పదిగో జులు హాస్పిటల్లో వుండాలిట. వ్యాపారం బాగా 

దెభ్బ తీంటుంది, ఒక్కరో జు లేక పోయీ సరిక ల్లా ఇందాక అయిందిగా, 

శృంగభంగం ? .... అనుభవం పున్న పనివాబ్ళ. అలా వంట శాల్లోంచి ఇలా 

హాల్లొకి తెచ్చి అందించడ మే కదా అనుకుంటాం గానీ, దానిలో ఇబ్బ౦దులు 

దాన్లోనూ వున్నాయి. వాత 'సెర్వర్తు వీళ్ళతో పాత పెసిం బెర్రకి చాలామందికి 

అలవాటు....ఎవడికి ఉల్లి చెట్నీయో ఎవడికి శనగ చెట్నేయో మొహాం చూసి 

తెచ్చిచ్చేస్తారు. వాళ్ళు గుప్ చప్గా తినేసి ముచ్చటగా మూత్తుడునుకుంటూ 
కౌతా బుక్కు అందుకొని రాసేసి వెళ్ళిపోతారు, ఏ రోజు కారోజు కొత్త పేసిం 

జరె ఎక్కువైనా పాత వాళ్ళలో వొక్కడికియిబ్బంది కలిగి తే వాళ్లూ ఊరుకోరు, 

మాకూ బాదే. 

ఇవాళ తీరి కూర్చుని ఇంత ఘోరానికి తలపడ్డారు, 

వ్యాపారం సంగతి అలా వుంచి, ఏమిటో వాళ్ళకి ఇంతలేసి దెబ్బలు తగి 

రేయం "పే నావగా పంది. పన్నెండేళ్ళనుంచి వాళ్ళు మా హోటల్లో పసి చేస్తు 

న్నారు. స దెళ్ళనుంచీ వాళ్ళని మా యింట్లో మను ష పుల్లా చూసుకుంటున్నాం. 

సరుకు మౌష్షర్ని నమద్ముం; వంట వాళ్ళనీ నమ్మం: పాలవాళ్ళని అసలేనమ్మం, 
వాళ్ళందరిమీదా ఏళ్ళిద్దరి నిఘా ఉం పేనేగాని రోజు వెళ్ళదు, ఎక్కడో ఏదో 
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తగండిపోడుంది. పంటవాళ్ళా సప్టయర్లూ క్యుటలు. చేస్తారు. చళాకోళానికి 

చేసినా, సరుకులూ, సామాస్లూ బరా ధ్యసం చేపేసారు.. న్యా మున పట్లా 

ఓపిగ్గా అన్నీ చూసుకో కేక పోతున్నాను, red డబ్బూ ఎర్బాటు చేసుకో జు 

గల్లా పె వగ్గిర కూచోడం తప్ప, ఫొగలోకీ ఉ Ws వెళ్ళలక పొతున్నాను, 

అల్లుడు సకేసక. ఎప్పుడూ తనకి సరిగ్గా పటన 6 pre లేదన్న. పెడ 

నార ఆల్. షే టౌ వ్రణుటిడ దగ్గిర సెర్వర్లు కూడా గవర్నమెంట్ 

డఉపారో మెంట్లో డె కెకర్ దగిర యల్ డీ సీలాగ బెదిరిపోతూ అనుబంధానికి 
జ్ రిల క్ర ౧ 

వ్య గత స్పర్శ కేకుండా చేసుకుంటే ఇలాటి వివరా అందవు. 

పోతే__.డబ్బు విషయంలో ఏదేనా పేచ వొచ్చుంటుందా? అలా జరి 

గుండదు. విచ్ళ సంవాదిస్తున్న దెంత, అందులో మిగిల్చే దెంతుంటుంది? ఎజ్రో 

కారణం చెప్పి నెలజీతం సగం ముందే ఎడ్వాన్స్ తీసేసుకుంటారు.. అది 

కూడా యిద్రరూ పొక్కరో జునే యిన్ముంటారు. ఏం చేస్తారో. సరా వాళ్ళ 

దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సంపుతారు గౌబోలు. 

కారణం ఏదైనా, మొ తంమీద అజన్మ విరోధులా కొటుకున్నారు.... 
అ. స్టా న (౮ ౧ రు 

వాళ్ళు మళ్ళా కలుసుకోవారి.... _జికర్నొకరు క్షమాపణ అడిగి క్షమింను 
కల ఈల అ ప్పుడు నా మనస్సు కుదుట పడుతుంది. వీళ్ళిద్దరూ ఈ 
కారణంమీద విడిపోతే చూస్తూ ఊరుకో గలనా! 

నడిచి నడిచి సోమయ్యగారి మామిడితోట దాహేనని తెలుసు రున్నాను. 
చమ చూసేను, ఆరు గావసోంది. రోడ్డు తూ ఏపు పడమరుగా వుంది. ముందుకి [ 3 
జో చూసుకొని నడుస్తూ వుంటె తిన్నగా కళ్ళలో పడుతున్నాయి సూర్య కీర జాలు, 

రోజూ ఇలాగే నడుస్తూ వుంటాను. రోజూ యిదే వేళ. రోజూ, ఇవాళ లాగే, 
అస్త్రమించ బోతున్న సూర్యబింబంలోకి చూడాలని అ ౦ తు లే ని కుతూ 
హాలంగా వుంటుంది. చూసాను, చూపే సన్నటి మెరుగు పొలుసులు కళ్ళలో 

జీరాడి కళ్ళని అంద మెన బాధలో . పెడుతున్నాయి. కాని ఈ ఆకర్షణ ధన 

వ్యా మోహాంలా ఎప్పటికప్పుడె కొత్తగా వుంటుంది. 
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పాకలోకి వొంగి చూశాను, ఒక చాప పరిచి వుంది, గోడకి దగ్గిరి 

సాను ఆ చాపమీద గోడ వేపొకటీ ఇవతలి వేపాకటీ రెండు తల గడాలు 

అడ్డదిడ్డంగా పడెసున్నాయి. ఇంకొకటి నిలువుగా గోడకి నిల బెట్టుంది. పుకాట 

అడి వెళ్ళే అ వనర స్క పర ముక్కలు ఎత్తి కరలేదు. అలాగే సరిచేసి వున్నాయి. 

ఇంత బతుకూ బతికి ఇంటి వెనకాతల చచ్చినట్లు ఈ మురుగనూ నే 

శనూ ఆఖరికి పెకౌటాడి కొటుకున్నారా? ఇది సంభవమా? వాళ్ళ స్నేహానికి 

ఈ సంఘటనకీ అనుపాతం కుదరడం లేదే! 

పాకలో కెశ్ళను. డబ్బులేసి సేకాటాడుకొనే వాళ్ళు కొట్టు కోడం 
దాకా వొస్తే, పేక ముక్కలు ఎత్తడం మరిచిపోతే డబ్బులు కూడా త్రీసిజేబుల్లో 
పెట్టుకొనే తెలి వుండదు. ఈ పేకాట వెనకాతల ఏవేనా సీసాలూ గ్లాసులూ 

కూడ ఉన్నాయే మో చూడాలి, 

చా ప మీద నే ననుకున్న ట్లు గానె చిల్లర డబ్బులు కూడా వున్నాయి. 

గూట్లోగాని మరెక్కడా గాని సీసాల వాసనలేదు. వళ్ళు ఇంకా అ స్టా యి కి 

రా లేద న్న మట.... .... | 

"గోడకి చేర వేసిన తలగడా వెనకాతల ఏదో పంచిలాంటిది ఉన్న 

టుందే?....తలగడాని చిన్న తావు తన్నేను. ఘల్లున చప్పుడు చేస్తూ తోలు 
సంచి నిస్వహాయంగా చాప మీద పడ్డది. 

డబ్బు..... 

సందెహాంలేదు, ఈ డబ్బే, ఈ తోలు సంచి, కౌెరణం.. 

తోలు సంచి చాలా తమాషాగా వుంది. చుట్టూరా పకడ్ pea వేసి 

వుంది. ఒక వేప నుంది సన్నటి సందుంది, దాంటోంచి డబ్బులు వెయ్య 

చ్చునేగాని తియ్య డౌనిక్ విళ్లైదు, లోపల సన్నటి తొ “లు పొర వొకటి డబ్బు 

లు వెస్తే తెరుచుకోడానికి చాలినంత _స్పింగ్ ఏక్షన్ తో మరి డబ్బులు తియ్యా 

లంపె అపొ ర గటిగా ఆడ్డెస్తుంది. అటూ ఇటూ తిప్పి, దులిపి, బలా 

తారం చేసేను, ఒక్క నయాపెసా కూడా రాలలేదు, మంచి పనివాడి తనం 
పుపయోగించి అందంగా క్రిషంగా  కుచేరు. 

తోలుసంచికి ఓ వేపు నుల మాళంలోనూ ఇంకో వేప్ప ఇంగ్రషులోనూ, 
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శీ వా 
ఆర్. నపేశన్, శె మరుగన్ అని గిల్లు అక్షరాలత్ అందంగా రాయబడీ 

స్తుంది, 
పాపం, పూర్ (కీచర్చ్-ఈ డబ్బు కోసం కొట్టుకున్నారన్న మాట... 

అయినా ఈ ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో కూడా ఆషాడ భూతి కథలో సన్యాసి లాగ 

డబ్బు ఇలా సంచీలో పోసి దాచుకుంటారా? 

ఏది ఏమయితే నేం-ఈ డబ్బు కోసం. పవితత మైన సుదిర్హ స్నేహ 

బంధాన్ని క్షణంలో మరచిపోయి చావుబెబ్బలు కొట్టుకున్నారు.,... వెధవ డబ్బు 

అ(_ ఎంతుంటుంది. మహావు౦ సెయాభి ఉంటుంది. నూరుంటుంది? 

లక్ష రూపాయలున్నా మా(త్రం- అలా కొట్టుకో డమా? ఛి! 

ఆలోచించుకుంటూ రోడుమీది కొచ్చేను, | 

య -3 
ఇది వాళ్చిదరి జాయింట్ బ్యాంక్, దీంటో ఎన్నో స్వెదబిందువుల . 

ద య 
ఫలం వుంది. దినిమీద వాళ్ళ కెన్నో అశ లున్నాయి. రిప కొక లెక ఉన్నాదో 

లేదో! లెక్కా డొక్కా వున్నా లేకపోయినా దీంతో ఏంచెయ్యాలో వాళ్ళు ముందె 

అనుకొని వుంటారు-ఏముంది, హోటలు సెర్వర్లిలాగే కష్టపడి దాచి దాచి 
స్వంతంగా హోటలు పెడతారు. ఈ మూల ధనంమీద ఆశలు ఆధారంగా 

వాళ్ళిద్దరూ అహర్నిశలూ కష్టపడ్డమే కాక ఒకర్నొకరు అంటిపెట్టుకుని కూడా 
ద క టె య 

వుంటున్నారు. దీనివల్ల వాళ్ళ లోపల ఒకరిమీద ఒకరికి అనుమానం కావోలు _ 

అయినా, దీనివల్ల వాళ్ళ స్నేహం చిక్క బడింది, స్నెహబంధంవల్ల యిది పిత 

మంది, 

అయినా, ఇవాళ వాళ్ళిద్దరికీ దెబ్బలాట పెట్టింది యిదే___చెస్పలేం-ఎ౦త 
టి రా 

విచితం! 

ఢడాక్షరుకి చాలా డబ్బు ఇవ్యవలసొస్తుంది, గూకో జ్ ఇంజకన్లూ, రక్తం 
ఎక్కించడం ఆలాటి వేవో చాలా చెప్పేడు రెడ్డి, నంద రూపాయలు దాటొచ్చు 

వాళ్ళని నా కుటుంబంలో మనుషుల్లా చూడ మన్నాను. అంత జాగర్తగా చూసి 

మర వైద్యం చెయ్యమని రెడ్డికి చెప్పేను. ఎంత డబ్బైనా సరే నేనే యిస్తాను, 

పాపం_పూర్ (కీచర్న్_క్షణంలో ఒన్న మరచిపోయారు.... వాళ్ళశే దేనా 
ఉపకారం కూడా చెయ్యాలి. నిజానికి ఈ సంచితో ఈ డబ్బు మళ్ళీ వాళ్ళకీ 

ఇచ్చెయ్యడ౦ కూడా ఓ వుపకారమే. కాని అది నా విషయంలో కేవలం డ్యూటీ, 
ఇది వాళికి జాగ తగా అందజేసాను. ఇదే కాదు. వాళ్ళు హోటలు పెటు 

ఇద x జ క్ క కోడానికి మూలధనం కప్కవయేటట్టయికే మరో యాభయో్య వందో _ ఎంత 
కావలి సై బంతకూడా నేనే యిసాను.... 
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ఈ విధంగా వాళ్ళు నొ వ్యాపొరానికీ చేసిన మేలుకి బదులు తీర్చుకుంటాను, 

నయం. ఇది ఇంకెవరి చేతుల్లోనెనా పడితే ఎంత (పమాదం జరిగి 
పోయేది! 

ఒరే అబ్బాయిలూ, డబ్బు పాపిషిది; ఈ డబ్బుకోసం ఇంకెప్పుడూ కొటు 
కోమని (పమాణం చెయ్యండి అని చెప్పి ఈ సంచి వౌళ్ళకి వొస్పచెపాను. 

దాగా బుద్ది చెపాను. 

అదే మంచిది. 

స్నానం చేస్తేచ్చేసరికి; యా జ (తొమ్మి చెళ్ళవాడు) నెను నౌపరుప్ప 

మీద దుప్పటీ కింద పెట్టిన ఆ తోలుసంచిని ఎప్పుడు కని పె్టేశాడో ! కనిపెట్టి, 

పరుపుమీద మఠం వెసుక్కూచుని, ఆ సంచీ ఎలా తెరవడమా అని తికమక 
సడుతున్నాడు. వాడి గడుసుతనానికి ఏదో పృుతోత్సాహం లాంటి నవ్వొచ్చింది. 
కొడుకె నా వాడే, మనవడై నా వాడ్కే నాకు. వాడికి ఇప్పట్నుంచే డబ్బూ, ఆ 

జాగర్తా అవ నస్నీ..ఊ (- 

“ఇర, గోవిందు! అదలా పెట్ట వళ్ళు!” 

“ఇందులో ఎంతుంది తాతా” 

“వెళ్ళరా, అంటే!” 

“ఎంతుందో చెస్తె!” 

అమ్మాయిని ప్ల్ఫి వాల్ల తిసి కెళ్ళ మన్నాను. 

జాగర్తగా చూ సేసరికల్లా వాడాసంచినిబ్లేడుతో కొద్దిగా కో సేడేని తెలి 

సింది. నేనింకో రెండు నిమిషాలు రాకపోతే వాడు ఆ సంచీని పూర్తిగా తెరిచే 

పుండెవాడు. 

అది సరే___ఇప్పుడి దెలాగ! పావం, వాళ్ళ సంచిఎన్నాళ్ళనించో వాళ్ళ 

కూ డౌ లక్కు తెలియని పద్దతిలో డబ్బు దాచుకుంటున్న ఈ తోలుసంచి ఇలా 

కోపీశాడే, వీడు! దీనికి వాళ్ళ కేమని చెప్పడం? 
_అ( దాని కెముంది (బమ్లాండ ౦. ఇలా యిలా, మా మనవడు ఏదో తెలీక 

బ్లేడుతో చిన్న గంటు సె'టైడని చెవితే సరీ. 

కాని, అసహ్యాంగా పంది. ఆగంటు. 

పోనీ, పూర్తిగా కోసేసి, ఆ లోపలున్నదంతా తీసి వేర సంచీతోనో, 

డప్పీలోనో జాగర్త సర 

అప్పుడు అందులో వున్న డబ్బు ఎంతో కూడా సరిగ్గా లెక్క తెలుస్తుంది. 

లేకపోతే ఈ గోవిందుగాడు మళ్ళా వొచ్చి దులుపుకుంచే కొంత రాలి పడొచ్చు, 
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౧ మ్య లో లో 

పరుపుమీద అంవకన్నా జాగ ర్రగా మఠం వెసుకు కూర్చుని అందులో వున్న 
prone 

శ్ 

క! 
1 

జ్ వన్ని వొలకదొసెను. 

అందులో. 

నే నిందాక 

కంది. 

తాటాపు పొకలో నా చేతో పోసిన చిలర యధాతధంగా 
జి ౧ 

1 కొమ్మూరి అర్హరూసాయి నాణేలు........ 

న్నెండు విచ్చ రూవాయలు.... 

రై మూడు బంగారు నవర్నులు. 

శ దిగిన ఉంగరాలు; నాలుగు సొడావి మూడు. 
లు! 
41 ఖీ 

3 

లే 

న్ 

gq మ 

(సే ఆ 
A ఈ 

8B 
లీ 

నోటు. మడత పెటి దారంవేసి కటి వున్నాయి. 
భా A 

తము అక్కడ పెటి సంచీ అంచులు కుటీనటున్నారు. లెక పో శ్రే 
క థు తా (లి 

అవి ఆ సన్నటి సందులోంచి దూరవ. 

పది రూపాయిల నోట్లు....ఒకటి..,. రెండూ.... అబ్బ! ము ప్రై యొ్యకటి 

---ఓరివాబొ.__యాభె రెండు... 

నూరు రూపాయల నోట్లు.... ఒకటి.... రెండూ....మూడూ....నాలుగూ.... 

పదీ.... పది హేడు-._ఇరవై నాలుగూ....ముస్పయి మూడూ... ముఫ్పయ్యేడు! 

గ్ర 
3 

మొ త్తం-అమ్మబాబోయ్_ 

పళ్ళ వగ్గిరింత డబ్బుందా?.. వాళ్ళకి తెలుసునా, ఇంతుందని?_ ఇంత 
డబ్బు ౦చీకూడా నా హోటలో పనిచేస్తున్నారా!? 

౧ ఆంది క్ శ జ 
వాళ్ళ సిగ్గో సిరి_ సమయానికి ,నాకు తెలిసిందిగాని లేక ఫోతె రెపో నేడో 

వేరే హోటలు పె నై సేవా శ్యే_ నాకు బోకరా యిచ్చేవాశ్ళే. 

నే నెంత అదృషవంతుణ్ని! 
వం ™ 

వవరి కనా తెలుస్తుంది మో! 

ణల తలు స్తుంది? వాళ్ళకి నెను అక్కు ణ్వించి తీసి తెచ్చేనని తెలియాలి; 

వాళ్ళు ఎవరితోనై నో చెప్పాలి. అప్పుడు కదా, తెలియడం! 

వాశ్ళెవరిక పోయిందన్న సంగ తేనా చెప్పరు.... చెప్పలేరు 

నాకు తెలుసు- అది ఎక్కడో ఎత్తుకొచ్చిన సా మ్మే! 
నయం. ఇది ఇంకెవరి చేతుల్లో నెనాపడింది కాదు; kk 

శి 

శోష 
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(తరుణ; మాససతీక; ఆగమ oi 

“అక్ర ర కు రాని చటము అదీ, ద వ్యాసం సరు రచయిత, డొక్రాఫ్ 
శు షం 

లెటర్స్, 

“అక్కరకు తాని చుట్టము” అనుండాలి కొబోలని కొమ్ము పెడదామని 

కలం తీసేను. కాని వార ప తికాఫీసులో ఇలాటి ((|పూఫ్ , రీడర్లుంటారని ముందే 
తెలిసిన వాడిలా, ఆ ఒక్క అక్షరం మిగతా వాటికన్నా కౌ స్త పెద్దదిగా, 
మూడు సార్లు దిద్ది (బా సను. కనక, దిదై 

రండు 

రారు వష అల స ల క్ వ్యాస౦ చదివేను. 

' కుటుంబ సయం ల . 

ఆ విషయంపై మౌ నం ఇంతనరకు నిశబ్దంగా వుంటూ వచ్చింది. 

ఎడ్వర్ "బజుమెంటు తప్ఫ మరోటి ఏది బుది పూర్వకంగా వెయ్యడ ౦ లేదు; పర 
యు | న్. 

ధ్యానంగానూ లదు! 

PEE శ కువ స 
స్త్రీలశర్షి క దారా Sef: సప మౌ ప 

(పయత్నం ఇంతా అంతాకాదు. స్త్రీలు రా in వ్యాన్ or: pon దెన్ని గురించి 

రాసినాసరే) తెలియకుండా ఈ సబ్దట్టు మీద ఒకటి రెండు వాక్యాలు దొర్హడం 

గ్ తరుచుగా గమనిస్తూపుంటాను, 

మాట వరసకి. ఒకావిడ కౌ సరో కెలాసమో విహారయా్మశ్రకి వెళ్ళిం 

దనుకోండి, వాళ్ళాయనగారు కష్టపడి డి తీసిన ఫొటోలో సహా ఆ అనుభవాలు 

వ్యాసంగా రాసి పంపిస్తూ, “మాకిద్దరేగా పిల్ల 3 లలు! అది చూసి అక్కడి వాళ్ళింతో 

ముచ్చట పడ్డారు. చిన్న కుటుంబానికి భం సుఖం ఏముంది, జీవితంలో? 

త సిని మించిన ఆదర్శం లేదని మన భారతీయ సంస్కృతి (పబోధిస్తూ 

వుంటుంది. గాని ఇద్దరు పిల్లలో ఠృప్తిచెందడ౦ మన వెనకటి తరాల వాళ్ళకి 

ఎందుకు అలవాటవబేదో?”. ఇలా రాసుకుంటూ పోతారు. పూటోణీకి ఈ చాణి 

నేర్చిన వాణీని మౌనంగా స్మరించుకుంటూ ఆ వాక్యాలను ఎర పెన్పిలుకి ఆహుతి 

చేస్తూ పుండడం నాకు మామూలు. 
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కొనీ, ఈ విషయంమిద ఈ డాక్షరాఫ్ లెటర్స్గారు సరాసరి వ్యాసం రాసి 

పం పేరు. ఆది ఎందుకో నన్ను నాగా ఆక ర్థించింది. అలవాటుగా (పక్కన 

పకెసిం ౦దాన్న మళ్ళా తీసి చదివాను, 
pe 

కేరళ రాష్ట్రంలో చా 
రు 

వివాహానికి కనీసవయో పరిమితిని నిర్ణయిస్తూ (ప్రభుత్వం వొక చటం 
కం ఈ యట 

చెయ్యాలని సంకర్పించించట. అది, దాదాపు పది పన్నెండు రోజుల క్రితం 

అన్ని (పముఖ దిన ప్మతికలలొను వచ్చిన ఒక వార్త, 

పధుపుకు ఇరవె ఒకటి, వరునికి ఇరవై ఎడు సంవత్సరాలు కనీసం 

పృం'టేగాని పెళ్ళిళ్ళు జరగటానికి వీళ్ల దని చటం తేవాలని ఆ (పయత్నం, 
య ట్ 

అలా చటం తెచ్చిన తరువాత, సదహారెళ్ళ ఆడపిల్ల తల్లి కావడానికీ, 

క స అ! తండి అ అయిసోడా నికీ ఇప్ఫట్లా అవకాశ 0౦ వుండదని, అందు 
ర ర్య aa) 

వల ఎ మనిషి సటుకు ఆ మనిషికి సంతానోత్స త్తి తి అవకాశం చాలా త క్క్కువయి 

హోతందని, జనాభా సనుసఃను ఈలోగా వధూవరులు సరిపూర్ణంగా ఆకళింపు 

చేసుకోగలరు గనుక “కళ్ళు మూసితెరిచేలోగా తల్లి లి దర్శిడులు అయిపోవడ”మసే 

సాంఘిక దురాచారం నశిస్తుందని; ఈ ముఖ్యమైన పుపయోగం వల్ల ఈ చట్టం 

బహుళ జనాదరణ పొందే. అవకాశం౦పుందని, ఆ చట్టం వెనుక కలగ చెలగిన 

ఆలోచన. అదికూడా ఆ న్యూస్ ఐటమ్లో సూచన (ప్రాయంగా పక ఉద్దాటిం 

చారని (పచురింప బడింది. 

“డౌర్స్ రాఫ్ ఆటర్ట్” గారు ఈ వ్యాసంలో, ఆ చట్టము “అక్కరకురాని 

చటపవం” ఎని అభి పర్హించారు:_ 

“దేశమంటే మనుషులోయ్” అన్న మహాకవి వాక్యంతో నేనేకీభవిసానుః 
కాని శం స. స్య పునుష్వ్యులది 5 కాదు మనుష్యుల సమే గుస దెశానిది అస్ 

గమనించ పార్షనో అసి రిచదయితో _పారంభించేరు (ఆ వ్యాసాన్ని.... 

ఈ చేశంలోని మనుష్యులకు ఒకరకం జీవనం ధర్మ పాయమెనప్పుతు 
శై పరి లా వాతి, దానికి తగిన పధకాలు రూపొందించుకోవాలే 

తప్ప; రృ్మతిమమెన పదతుః అతో అవి నితికర మెన పథకాలు అమలుచేసి, _పజలు 

శ తాబాల తరబడి అనుప్పిస్తున న్న ధర్మానికి ఛా వు చెబ్బ తీస్తూ కొత్త నమన్యల్ని 
అవాలని 

పుత్చ న్న చరురాదని ఆయన ఖండించారు, ' 
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భౌతిక, భౌగోళిక పరిస్థితుల వలన, ఈ దేశస్టులకి శారీరక, మానసిక 

అవసరాలు. ఇవీ ఆని లతల కొద్ది ఏళ్ళక్రితం నిశ్న్చయమెనాయి. పదకొండు 

సధ్నాలు గేళ్ళ మధ్య ఆడబిడ్డ రజస్వల కావడం ఇక్కడి శీతోష్టస్టితి నిర్ణయం, 

వివాహానికి కనీస వయోపరిమితిగా (పభుత్వం నిర్హ్ణయించబోతున్న ఇరవ 
యొ్యకటనే వయసు వచ్చేవేశకు, ఆడపిల్ల స్త్రీ అయిపోయి ఎనిమిది నుంచి 
సదెళ్ళ వరకు అవవచ్చు.శారిరక అవ స్మ పదెళ్ళు మరుగు పె్ట మనస్సును 

అదుపులో పెట్టుకోడం అనేది ఎంతకష్ట మో, అనుభవించే వోపిక లేకపోతే 

వూహించి చూడొచ్చు. చట్టరీత్యా వివాహం సాంసారిక జీవితం వీల్లేని పెద్ద 
వయసు వాళ్ళు, ఆ చట్టం రాకముందు వివాహితులై పోయి సాంసారిక జీవితాన్ని 

నడుపుతున్న చిన్నవాళ్ళని చూడ గలుగుతారు. మనసు కట్టుకోలేని వారు మార్గం 
త స్పి అధర్మ వ ర్రనులై తే జాతీ పురో గమనం వ్య కీ జీవనాన్ని అభివృద్ధిలోకి 

తేవేక పోగా, న్య క్తిజీవితం ద్యారా జొతి పురోగమనానికి, సంన్కృతికి, ధర్మా 

నికీ ముప్పు సంభవించడం అనివార్యం, కనుక, మి చట్టం వివాహాన్ని నిషేధిం 

చిన చేతుల్లో పే వివాహాత్చూర్వ్య వ్యభిచారాన్ని (పోళ్చహిస్తుంది; ఇప్పటికే 

పాళ్చాత్య (పభావం నల్ల దిగజారిపోతున్న నైతిక విలువల్ని ఇంకా ఆథః 

సతితం చేయబూనడ౦ళోచనీయం, నీచం. 

షో హో సా. 

“అక్కరకురాని చటముి” మా వార ష్మతికలో (పచురించాను. పిక 
వ్ | 

వెలువడి ఐదురో జులైంది. మరుసటివారం పతిక దాదాపు అంతా అచ్చు అయి 

పోయింది. ఉత్తరాల పేజి, సంపాదకీయం ఇలాంటివేవో ఉన్నాయి, ఉ త్తరాలన్నీ 

వొకచోట పోగుచేసి. మంచీచెడూ ఎంచుకుంటూ ,ఎ(రపెనిసిలు తీసుకుని, ఉతక్షి 
రాల పొడవును తగ్గించుకొంటూ వున్నాను. 

“ఇవాళి ఉ తరాలు సొర” అని ఆఫిసుబోయ్ ఒక చిన్నకట ఇచ్చాడు. 
డం ఆజవాి డు 

“లకే పో కధలా పుంది" అనుకుంటూ అందులోంచి ఒక కాగితాల మగత 

తీశాను, 

కథకాదు, ఉ తరమే. 
y 

ఐదు పేజీలుంది. 



స SE 
[ కరకురాని చట్టము వం పృతికలో _ఎ్రైచుం౦చిరు. ఇది చాలా 

కొందరపాటుతో కూడిన చర్య” అని మొదలై నది, ఆ ఉత్తరం. 

a వష x 

డాక్షరాఫ్ అతెటర్స్గారు ఇచ్చిన వాదం అంతా అభివృద్ధి సీం ధకంగా 

ప్రందని ఆ ఉత్తరంలో ఆరొపించ బడింది. 

మానవజాతి మీవ (పకృతి, (పకృతి మీద మానవజాతి, తదుతను ఆది 

కణఠరలను స టూపంచుకోడానికి నిరంతరం జరిగే సంఘర్షణే లక్షలాది సంవత్సరాల 

ను ఈశః భూ। గహంలో కరుగుతున్న (పపంచ వ్యాపారం. ఎప్పటికప్పుడు 

మానవజాతి (పకృతిమీద చిన్నచిన్న విజయాలు సాధిస్తూవచ్చినా,అవి _పకృతిలో 

లహస్య్యాలు రనుక్క_డం (కింది శే వనాయి, ౨౦తిమ విజయం (పకృతి దె. 

ఎఏందకంపే మానవజాతి కాము పెరిగినంతగా (ప్రకృతిలో ఆహార వసతులు 

ఢాంచకేక పోవనడ మె. ఈ విషయం అందరు శాస్త్రజ్ఞులు అంగికరించిం దె, ఎప్పటి 

కైనా తిండిలేక మలమల మాడిపోయే ఆపద మానవజాతికి రానున్నది. ఆ దుష్ట 

దినాన్ని వాయిదా వెయ్యడ మే కుటుంబనియం|తణ పథకాల ఉ ధైశం. 

కనుక, కుటుంబనియం[తణ ఏడో ఒక దేశానికి చెందిన సమస్యఅని గాని 

ఒక జాతి సంస్కృతికి పరిమితమెన సవాలు అనిగాని అనుకోవడం కేవలం 

మూర్జత్వం. 

_-ఈ ఏవిదంగా సాగింది, ఆ ఉత్తరం 

రచయిత. 

కాదు రచయ్యితి _ శ్రీమతి. ఆర్. శతుంతలా రాణి... బి.ఎ 

అటూ ఇటూ తిప్పి ఎ(డసు వుందెమోనని చూశాను....ఉన్నది. కేరాఫ్. 

కుటుంబ నియం న్త్హ్రణ అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు గారి ఆఫిసులో అప్పర్ శీవిజన్ 

| 

గుమాసా... హంసవాడ 

ఉత్తరం చివరంటా చది నాను. ఆవిడ ఆరు మెంటు చాలా సొదికారికంగా 

పుంది. రచనకూడా, కొంచెం గడ్డుగా వున్నప్పటికీ పదునుగానే వుంది. 

ఇంతవరకు వచ్చిన ఉ త్తరాల్లో ఒకటి రెండు. మాప్మతికను కుటు౦బ 

నియం తణా వ్యతిరేక ప్మతికగా వుదహరించాయి.. పాఠకుల అభి పాయాలకి, 

రచయితల రచనలకి సంపొదక వర్షం ఏకీభావం గాని కనక లెక పోవచ్చు 

నని, ఎక్కువమంది అనుకోక పోవచ్చు. (పభుత్వ మే అలా అనుకో క పోవచ్చును, 
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ఎలాగా ముగ్గులోకి దిగాం కదా, కుటుంబసియర్మతణా వ్యతిరేకత 
మాత మె ఎ౦దుకు ' 

ఆని...ఇలా ఆలోచించి, శకుంతలా రాణీగారి ఉత్తరం అచ్చు వేశాను, 

పగ ¥ ¥ 

ఆరు వారాలయింది, 

అక్కరకురాని చట్టము వ్యాసం మిద అటూ ఇటూ ఉ తరాలు చాలా 

ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, వెన కెస్పుడో ఒక (పము ఖ రచయిత్రి రాసిన ఉద్వేగ 

పూరితమైన నవల సీరియల్గా వేస్తున్నప్పటి కంటెకూడా ఎక్కువగా వస్తు 
న్నాయి, 

ఆ ఉ తరాలు సామాన్య పొఠకులూ రాస్తున్నారు. డొరరు, లాయరు, 
| వై ॥ అజ్ యగ యు 

ఫీలానఖ: సోషియాలజీ చెప్పే లెక్చరర్లు కూడా రాస్తున్నారు. వారందరితో బాటు 
“డాక్షరాఫ్ లెటర్స్” గారు, శకుంతలారాణి గారు కూడా రాస్తున్నారు. 
ఆందరితోబాటు రాసినా, డాక్స రాఫ్ లెటర్స్గారూ శకుంతలారాణిగారు మాత్రం 

సరికొత్త ఆర్గు మెంట్స్తో. పరిమిత కుటుంబాల వుదాహరణల వదంతాలతో 

(వాస్తూ, ఇవి ఉత్త ఉ త్తరాలుకావు పంచవర్ష (ప్రణాళికలు. అనిపించేస్తున్నారు, 

చాలా ఇంటలిజెంట్ గా, ఇంటరెస్టింగ్ గా వుంటున్నాయి. అవన్ని, 

ఈ వారం డాక్షరాఫి లెటర్స్గారి వాదానికి సంబంధించినవి వెస్తే, మరు 

చటి వారం శకుంతలారాణిగారి వాదానికి సంబంధించినవి వేస్తూ, ఆ కలర్ 

అలా నిలుపకొంటూ వస్తున్నాను. 

కట్చి బ్రీగ్గా వున్నారా? అంటూ పచ్చి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. మా బిజి 

నెస్ మేనేజర్ రావుగారు. 

“అబ్బే లేదండీ” అన్నాను, చిరునవ్వు తెచ్చుకొని “వారపతిక రెప్ప 

విడుదలకదా;” అన్నాను; ఒకవేళ బిజీగా వున్నా, నాతప్పులేదని తెలియబరుసూ. 

“అది కాదూ, ఉత్తరాల శీర్షికలో (పచురిస్తున్న వాటికి పారిషికంతో 
యిస్తున్నామా, మనం?” అని సూటిగా అడిగారు రావుగారు. 

“అన్నిటిక్మీఇవ్వడ ౦ లేదు." 

ఉ తరకునూర (పజ 221 
గాని జ 



“జర చేను అడగాలనొచ్చాను. ౨న్నిటకీ ఇనవ్యనప్పుడు.?” సిగరెట్ 

డమ్ములాగుతూ (పళ్న వెయ్యకుండా తప్పిఠిచుకున్నాతు బిజినెస్ మేనేజరు 
గారు. 

దెంకతిరుగుడు అనవసరం. 

“కుటుంబ నియం|తణ గురించి వాద (పతివాదాలు జరుగుతున్నాయి. 

మన పతికలో ఆవి స్వికరించాం. వాటిల్లో మౌలికంగా, నిర్మారకొతకంగా 

వున్న వాటికి పారితోషికం ఇవ్వాలని (అదీ చాలా స్వల్పం) నమ నిర్రయిం చేను, 

నిజానికి అవి ఉ త్తరాలుకావు అవన్నీ వ్యాసాలు, కాని విడిగా వ్యాసాల్లాగా 

వాట్ని స్వీకరించి (వచురిసె కొన్ని ఇబ్బందులున్నాయని నేను “వాటికి పాఠకుల 
"పీజీ ఇచ్చొను. రచనకి మనం యిచ్చిన (వాధాన్యాన్ని బట్ట కౌక, రచనలో 

సరుకును బిటి పారితోషికం యివ్యడం ఆరోగ్యం కదా, అన్నాను క్త ఎ గీ” 

అన్నారు మేనేజర్గారు; అలవోకగా, నా చేతిలో కాగితం అందుకుంటూ; ఈఈ 

వారం ప్మతికలోకి _అచ్చుకిస్తున్న శకుంతలారాణిగారి ఉత్తరం అది. కింద. 
“ఈ చర్చ ఇంతటితో ఆఖరు అని ఒక రిమార్కు అస్పుడే రాశాను, నేను. 

“ఆరెరె! “అని లేచారు రావుగారు “ఇదేమిటి, ఈ అనాకియం!?” అని 

కంగారు పడ్డారు, 

“అన్యాయం ఏముంది? ఎనిమిది వారాలై జరుగుతోంది, ఇంకా ఎందుకు?” 

“మిక 'బోర్గా వుందా?” 

“నాకు లేక పోవచ్చు, కాసీ పాఠకులకి 'బోర్'గా ఉండొచ్చు కదా. 

“పాఠకులకి బోర్ గా లేకపోతే?” అని పెంకెనవ్వు నవ్వారు రావుగారు. 

“లేదని ఏలా?” 

“లేదు బాబూ. కేదు' ఎనిమివ వారాల కిందట కదూ, మీది గోద ప్ 
ఓపెన్ చేసేరు! సేల్సు (గాఫ్ చూడ ౦డి_అలా అలా పెకి వెళ్ళిపోతోంది. రః 
వ్యాసాలు వెయ్యకముందు మన వారప్మతిక వారానికి ఇళవె ఎనిమిది'వేలు 
అమ్మా౦, ఇప్పుడు ముష్పయ్యారు వేలు ఆ సర్కులేషన్ ఎలా పెరుగుతోందా 

అని పెజీలు తిరగేసి చూశాను, నాలుగో వారంనుంచే. కొత సీరియల్స్ లేవు, 
సినిమాలు కథలు, వ్యాసాలూ అన్నీ మామూలే. 'కనక ఈ ఉ తరాలతోనే 
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అన్నారు మేనే శ! 

_నర్కు్యులేషన్ పెరిగిందని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను." 
జర్గారు. 

నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను, జనేంలో (పభుత్య (పచారాల ద్యారా, ఆకాశవాణి 
ద్యారా, బస్సుల -వెనకా రెళ్ళలోను, అక్కడా ఇక్కడా విశ్వరూపం దాల్చిన 
ఈ సబ్దక్షు, సర్కు కాలెషన్ సెంచెటంత సజీవ మెనదా'.... దానికి 
ఉత్తరాలలోని శక్తి తప్ప, విషయంలో బలం కాదు! 

కారణ౦ ఆ 

“రనర, వాళ్ళకి పదో పదిహేనో రూపా మలు పంపడానికి మికు ఇబ్బం 
దెం వుండ కూడదు.” అన్నాను మేనేజరు గారి కళ్ళలోకి నవ్వుతూచూసూ. 

ఆతి 
బిజినెస్ మేనేజరు రావుగారు నమస్కారం చేసి “మీరే గెల్పారు 

- గాని ఈ వాక్యం కొ మేయండి మరి అన్నారు. 

స్తే స్త x 

సన్నెండువారాలు నాగిన ఆ చర్చ డాకరాఫ్ లెటర్స్ గార్ను.ంచి 
గ, “yn త న ఉ.తరం లెక పోవడంవల్ల , చివరికి ఆగిపోయింది, 

పురో పదిహూను రోజులు గడిచాయి. ఒకనాడు విజయవాడ నుంది 
పు సక _పచురణ కర్త ఒకా యన వచ్చి, కుటుంబ నియంత్రణ. సంగతీ 
సందర్భం” అని చేతో సెటిల్ రాసిన ఒక అచ్చు పు సకం పట్టుకొచ్చి నా 

హల య 
చేతిలో పెట్టాడు” ఈ పుస్తకంలో, మి పష్మతికలో వచ్చిన వాదో పవాదాలన్నీ 
వరసగా అచ్చువేశాం, రేపు ఇరవై నాలుగో తేదీని ఈవూాళ్ళో ఈ పుస్తకం 
ఆవిష్కరణ మహోత్సవం ఉన్నవ! డాక్ట రాధి లెటర్స్ గారూ, శకుంతలా రాణి 
గారా కూడా. అవిష్కరణ మహోత్సనంనాడు మీరు వచ్చి మాటాడితే బావుం నై డా 
ముందని అంటున్నాలు. మీరు అంగీకరించాలి” అన్నాడు, ఆ (పచురణక ర, = 

అప టో ం > భో ల్ పత తన క్ష్ ఆటిష్కుం ణ ఎవరిచేత చేయిస్తున్నారు? 

“ఇం వైనాలుగో తేదీని ఈ వూరికి ఆంధ్ర ప దేశ కుటుంబనియంత్రణ 
శాఖ డై రెక్టర్ గారు వస్తున్నారు. వారు ఆవిష్కరిస్తారు. జిల్లా అధికారులు 
వసారు, ఈశ సభీరీ షై నూరు, 

నేను సరేనన్నాను. 

¥ ప్తె వేట్ 

ర్య పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి నాకు చాలా గర్భంగా నృందిో 

ఉ తరకుమార (జై 2.23 
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అన్నారు, కుటుంబనియంత్రణ శాల డై రెక్టర్ గారు. ఎర రిబ్బన్తో కట్టిన 

పు సకం చేతో పుచ్చుకుని మాట్లాడుతూ. 

“ముదటి రెండువారాలూ ననంతగా పట్టించుకో లెదుగాని, [కమం౦గా ఈ 

ృష్టిలో పడ్డాయి. అవన్నీ బాలా గొప్పవి. మన జాతికి అత్యవ 

నవిన్నూ. నూ డిపార్ట్ మెంట్ చేయవలసిన పని ఈ లేఖలు రాసిన డాక్టర్ 

గారు, శ్రిమతి శకుంతలా రాణీగారు చేశారు. ఆలా చెయ్యడంలో 

నున్నూ, మామూలు పద్ధతికి భిన్నంగా, అంకెలతో శాస్త్రీయ వివరాలతో బోరు 

కొట్టకుండా, ఎంతో ఇంట రెస్ట్గా కబుర్లూ కథలూ చెబుతూ (వాసెరు. ఈ ఉ తరా 

లను ఒక [గంథంగా రూపొందించాలని సంకల్పం కలిగిన (పనురణకర్తలు 

చాలా సంషు సేవ చేస్తున్నట్టు నేను భావిస్తున్నాను. ఈ (గంథాన్ని అన్ని (గంథా 
లయాలకు నేను రిక మెండు చేస్తున్నాను. మీకు అత్యంత సంతో షకరమైన 

మరొకవార్త ఏమిటంటే, ఈ ఉ తరాలు రాసినందుకు, ఈ _పచురణక రగారు 
అబన 

క mp డా జా ణో o 
ఇచ్చే రాయల్ కొర్ర, (వభుత్వంవారు, ఈ డాక్స్ రాఖ లటంగారి5, (శీ మతి 

శకుంతలా రాణిగారికి, చెరి ఐదువందల రూపాయల ఆవార్డ్ కుటుంబనియం| తణ 

శాఖ నిధుల్నుంచి ఇవ్వాలని నిశ్చయించాలు. వారిద్దరు వేదిక 'పైకివచ్చి, చెక్కులు 
స్వీకరించాలని ప్రార్థన!” అని, కుటుంబనియ్మతణ శాఖ డె రెక్టర్ గారు రిబ్బన్ 

కోసి పుస్తకం ఆవిష్కరింప బడిందని |పకటించారు. 
ఫోటోలు, చప్పట్లు అయ్యాయి, 

(గ 
| 

వేదిక కుటు ౦బనియం(తణశా ఖ డై రెక్టర్, పు సక (పచురణక ర్క నేను i “నిక. _ అత ట్ట 

జిల్లాకలెక్షరు, _లతో పడ్ 0డీ డాక్టరాఫ్లెటర్స్గారు, శకుంతలా రాఖీ 
. రు ఆడియన్స్లో వుండి పోయి వుంటారు, కార్య్మకమ౦ంలో “రచయితల పరి 
చయం” అనివొక ఐటమ్వుంది. 

కాని, అనుకోకుండా వచ్చిన (పభుత్వ ఆ వార్డ్ అందుకోడానికి వారి 

వదూ కూడా వేదిక మీదికి రావలసి వుంది. 
| క్రై, సరనల్ల్ ంచి సన్నగా ప పొడుగ్గా, తెల్లటి పెజమా, తెల్లటి 
బక్కా వేసుబున్న ముప్పయేళ్ళవ్య క్రి ఒకాయన వేదికమిదికి వచ్చాడు. 
వేదిక మేద పెద్దలకు నమస్కరించాడు. సభకున్నూ నమస్కారం చేశాడు. 

“శ్రిమతి శకుంతలా రాణిగారు వేదికమీదికి రావాలి”. అని డై రెకర్ 
గారు అర్ధించేరు. షై 

ళ్ / 
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సభలో ఆడ వాళ్ళ వరస సల్లో, శకుంతలా రాణీ నువ్వా, అం 'పే నువ్వో, 

అన్నట్టుగా, ఎరిగున్నవాశ్ళ వొ వౌకరినొకరు ఆనుమానంగా చూసుకోసాగారు. 

కాసేపు కంఠా ల కలకలం వినిపించినా, గాజుల గలగల ఏమీలేదు, 

డొక్షరాఫ్ లెర్స్ అనబడే ఆయన గొంతు సవరించుకున్నాడు, 
రం J థ్ 

“నా ఫేరు ఆర్. రంగారావు. నెను హాంసవాజలో ఒక (పయివేటు 

స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుణ్ణీ, నేను రచయితను కాను. కొని చిన్నప్పట్నుంచీ 
వ్ పతికలకు య్ తరాలు వాయడం అలవాటుంది. ఇప్పటికనావి నాలుగువంచల 

ఎనభై రెండు ఉత్తరాలు అచ్చయ్యాయి. మాణిక్యఏణమీద, ఇల్లాలి ముచ్చట్ల 
మీదే కొక, సీరియల్స్, చుఖచి(త్రం మొదలై న వాటిమీదకూడా ఊఉ త్తరాలునావి 
అనేకం అచ్చయ్యాయి. నా సహాధ్యాయులై న ఉపాధాాయులు కొందరు. నాకు 
ఉ త్రరకుమారుడని 'నికొనేమ్’ పెట్టగా అది చూ హంసవాడ అంతటా సంశయం 
లెని గుర్తుగా తయౌర్రై౦ది; అదెనాకు హింస, అదే పశంస! 

“కుటుంబనియంతణ గురించి నేను బాగా చదివాను కాని ఎన్ని మాట్లు 
ఉ-త్తరాలు, వ్యాసాలు రాసినా అవి అచ్చుశాలేదు. నా ఆలోచనలు అ శేష 

పాఠక జనానికి తెలియజెయ్యలేక పోయానే అనే చింత నన్నెంతో వాఫపెట్రగా 
పచ్చిన ఫలిత మె ఈ పుస్తకం. 

ఖై 

“డాక్టరాఫ్ లెటర్స్ అనే పే రుతోను, ఆర్. శకుంతలారాణి అన పేరు 

తోను, ఈ ఉ త్రరాలన్ని నేను ఒక్కంశ్ల రాశాసు___” అని కాసేపు ఆగాడు, 

'రంగారావు గారు. హాలు చప్పట్లతో. మారు మోగింది. 

“ఆ ద్రెమ్సిట్రి?* అసి తెల్లబోయి నిలబడీ పోయారు, కుటుంబనియ న్రణ 

శాఖ డె రెక్ట రుగారు. 

“సను మన్యనైరా రెండువేపులా పరిశీలించగలగారి, అప్పుడె దాని 
సంగతి సందర్భాలు (ప్రజలకి తెలుస్తాయి. కాని. ఈ వేపు వాదన నన హన 
పీఏకి తల లూపి, ఆవేపుభాదన జరిగినప్పుడు వారికీ తలలూ పే వేసే రకం 
మనుష్యులే ఎక్కువ మనతో. పెగా, ఏదో వొక వాదాన్ని సమర్దించేవారు 
రెండోది ఒటి ఖాళీకుండగా తీసి పారేసారు, అలాటి ధోరణి నన్నెంతో 
బాధించగా . రడువె వెపులా న నేఎందుకు ఆలోచించి (వాయకూడదు అన్న 
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జీజ్ఞాస నాలో కలిగింది. అందుకనీ, (కమ శిక్షణలో సాగిన నా ఆలోచనల్ని 

రెండురకాల వాదాలుగా విడదీసి దీనిమీద అరడజను, దానిమీద అరడజను 

వ్యాసాలు ముందుగా నే సిద్ధంచేసి పెట్టుకుని, ఒకటి అచ్చవగానే మరొకటి 

చొప్పున వారపత్రికకి పంపించాను. అన్నీ అచ్చువేసినందుకు ఎడిటరొగారికి 

నా ధన్యవాదాలు. 

“మారుపేరు పెటి రచన చెయ్యడం నేరం అయితే నన్ను శిక్షించండి, 

కాని ఈ వాదోపవాదాలు, ఈ బహుళ జనాద రణ వట్టి ఉ_తరకుమార 

_వజలుకావన్న గర్వం నాకు చాలు అని ముగించాడు రంగారావుగారు, 

“ఎక్స్క్యూజ్ మొ అని నేను లేచాను. “నేనేమీ ఒక యూనివర్శిటీ 

ఛా న్సెలర్ ని కౌను. కేవలం ఒక ష్మతికకు ఎడిటర్ని. అయినా, ఈయన 

కున్నపేరు. డాక్షరాఫ్ లెటర్స్ “ఆ నేది ఈయనకెంతో సముచితంగా 

జనం మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టారు. 

“అదిసరే-మార్చి 31 వచ్చేస్తోందే, ఆర్, శకుంతలారాణి పేర వౌసిన 

ఈ చెక్కు ఈయనకి ఇవ్యాలా వద్దా! అని నిస్సహాయంగా చతికిల బడ్షారు 

కుటుంబ నియ న్ధ్రణళాఖ డె రెక్షర్ గారు, 

షు క్ల 



తక 99 అ ఇద 3 దీ ౧ 3 ద్ (“జ్యోతి” మాసప్మతిక; దీపావ? 198: 

అరు :11క1141181180%11౯'18111112111151081141120 4/16 NRTA SHEEN GILT RIM RN en NETTIE 1121121202 ney 

ఆస్తార్రొ!“ 
నెమ్మదిగా పలకరించాను, మా జోనల్ ఆఫీసర్ చక్రారావుని. 

“యెస్?” చకారావు; చూస్తున్న కాగితాల్లో “పేజీ క 
మోచెయ్యి అడ్డంపెట్టి, తలెత్తి, కళ్ళజోడు సె aos మీది నుంచి చూసేడు; 

గడుగ్గాయి టల. seams అమాయక నిశానీదారు పేద tan చూసి 

పటు. 
ఈ) 

“కమలాకరా వు పోయాట్లక దండీ..* అనీ ఆగాను. 

ఆదాొన్య0క్రీ పాప 9; నాకూ ఇంతకు ముం దే తెలి సం ర 

“శవం ఇంకా కదల్లేదండి. వాళ్ళ తమ్ముడికోసం చూస్తున్నారు. అతను 
ఇప్పుడో ఇహనో రావాలి... తీసేసేలోపుగా నున స్టాఫ్ నలుగురూ ఓసారి వెళ్ళి 
చూదామంటున్నారండి....” 

“ఓ షూర్!.... అలాగే వెళ్ళిరండి....కాని: అంతా ఒక్కసారే వెడతారా? 

ఆహ. మరేం లేదూ; గబుక్కున హెడాఫసు నించి ఎదైనా సమాచారం 

కావాలని ఫోను వచ్చిందనుకో ండిీ: నేను ఒక్కణ్నే అయిపోతానే!* అని కిటికీ 

లోంచి బైటికి చూడసాగాడు చకారావు. 

నేను నా వెనకాల నిలబడి వున్న బలగంవై పు చూశాను. మళ్ళీ యిటు 
తిరిగి “తమ రారాండీ?” అన్నాను జాలీగా, 

చకొరావు అంతకంటే అమాయకంగా, జాలిగా నవ్వేడు, రెండు కణాల్లో 

ఆ నవ్వుని మింగేసి, చేతిలో వున్న కలాన్ని సిన్ స్తాండులో విగించేడు" 

కుర్చిల్ వెనక్కి చారబడి ఒక్కసారిగా ఆఫీసరై పోయాడు, 

“గాడుయు మీన్? మీలో ఎవరో ఒకరిద్దరు ఆఫీస్లో వుండి ఏదై నా 
యమర్హన్సీ వ్ శే ష్ నాదు తోడ్పడుతారని నేననుకుంటూ ఉం శీ మీరేమో ఆఫీస్కి 
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కాళం పేజిని నన్నుకూడా రాగేదామని చు నాస్తున్నారా దా రొప్రప్ 0 

ల కి యా 
కొశ్చన్ బేదనలు _..ఆల్రె ట్! హెాడాఫిసు నించి కోనా సే స లాగ 

Cane G6 ఇన్ 

తంటాలు పడతానైండి, మీరందరు వెళ్ళండి....రమణారా వున్నారా,” 
జ్ 

“యన్నార్ ” అని వెనక నించి ఓ ఫొశారిపోయిన గొంతు: 
వ 

“మన ఆఫీస్ కొ త్త బిలింగ్ ఫెల్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి.” 

కక శ్ $9 

“వామ్మనావు గారూ; ఎక్స్పోర్డు © లై సన్ఫు రద్దు చేస్తామ ౦టూ సిన్న 

నొచ్చిన చెటర్ వంటనే పెట్టమన్నాను, పెపేశే కాదు! అది pr ఆ సెల తో 

పొటు తెచ్చిక్కడ పడిరదిక స. అ వాం ల త ఈ ఎకౌంట్స్ మాస్టఠ్ 

పంతులు గారరీ? బాం కెళ్ళి పోయారా, దొరగారు? ఇప ానివాట్రికి ఇం తే సంగ 

తులు గౌబి బోలు.... అక్క ణ్నించలా క మలాకరావింటి కెళి స్మళానానికెళి, అంచి 

కెళ్ళి ఇంక మధ్యాహ్నం వారి దయుంతే ఎ మూడింటికో దయ చెస్తారు లెక 

“అన్యాయం సార్; అతను న్ కరాలు అలా షికార్లు కొకు మనిషి 

కాద్సార్” అన్నారు వెనరసిరచి ఏవ తో 

“కో! 

"మరి అతను కూడా అక్కడొకసారి కనిపించాలి కదండి సార్? 'పెగా 

అతను కమలాకరావుకి కొంచెం బంధువు కూడా కదరడి?” అన్నాను. 

చ్మకారావు తను అంతసేపూ మో'చేతులో అణిచి పెట్టిన ,ఫెల్ మూసే 

సాడు, దాస్ని తాశ్ళెసి కరుస్తూ చేతులు తిప్పుతూ అన్నాడు ర కా బంగా 

[రాజుగారూ' నేనొకటంపే మీరింకో పేదో అంటున్నారు! ...-వార్థం క్యైళ్ళిన 

మనిషి అంత హెఎకాష్ పట్టుకుని _ఫెండ్సిళ్ళకీ,శ్మళశానానికీ ఎందుకండీవెళ్ళడం? 
తిన్నగా ఆఫీసుకొచ్చి ఆ కెషేదో చెస్టిలో సెమైసి వెళ్ళొచ్చుగా... . బంధు వెః 

నేనేం కాదనదు. ఆ మాటకొ సే సే కమలాకేరావుక్ బంధువులో స్నేహితులోకాని 

వాళ్ళు ఎవరున్నారో చెప్పండి? సూర్యారావుగారూ ఆయన ఒక వీధిలో ఉంటు 

న్నారు. అవునా కాదా? సత్యనారాయణగారు ఆయన కాస్ఫేటు_ ఇంక మీరూ 
ఆయనా ఎన్ని విషయాల్లో ఎంత క్లోజ్గా ఉంటారో అన్నది ఎవరికి తెలియని. 

రహస్యమూ కౌదుకదా! గ విధంగా ' చెప్పాలంటే కమలాక (రావు నాకూ బంధువే, 
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మరి! కాని ఈ ఆఫిసులో మనకందరికీ కొన్నికొన్ని చాధ్యతన్నాయి కదండీ!" 
మన హెడ్డాఫసు, మనల్నందరిని యిక డెందుకు వేసింది? ప సన్లస్ని - సెమి వేస్ట్ 
కాకుండా చేస్తామనే కదా, అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఫార్మాలిటీస్ కోసం మన 

అమాల్థమెన ఈ కౌలాన్ని-_ అందులో డ్యూటి అవర్ ని. వేస్ట్ చెయ్యడం తపా 

కాదా; పోనీ మీరే చెప్పండి?” 

(౮ 

త బ్బ సార్; నిజమే సార్ మీరన్నది” అన్నదే ఆ సమయంలో మాట, 

అంతేగాని “అదేంటి సార్: అలా అంటారు? ఇలాంటి (టా జెడీ వొచ్చినప్పుడే 

కదా, ఆత్మీయులైన వాళ్ళనించి రెండు కస్నిటి చుక్కలు ఆశిసారు యెవరై నా!” 
అని చెప్పలే దెనరూ, 

“ఆయితే సార్; పోనీ, మనందరి తరపునా బంగా(రా జుని పంపిద్దా 

మండి? అన్నాడు సూర్యారావు. 

చకారావు ఓసారి కళ్ళు మూసుకొని తెరిచాడు. ఏదో నాటకంలో అభి 
నయిస్తున్న వాడిలాగా తల అడ్డంగా ఆడించి చేతులు ఇటూ అటూ వూపాడు, 

“కన అన్నాడు మళ్ళీ త కొలు వ్యవధిచ్చి, ఈర ౦ద్రరూ వెళ్ళండి, 

నేనిందాకా అడిగిన' ఫెల్ప్సన్ని మాతం తెచ్చిక్కుడ పడీండి. అవతలి, రూంలో 

"అలిఫోనుకి పగ్ తీసీండి” అని చె ప్పెసీ ఆ పెద్ద ఫైలు మళ్ళా తెరిచి చదువు 

కొంటూ కూర్చున్నాడు. 

ఉద్యోగులు ఒక్కొక్కరూ. శవాన్ని చూఢానికి వెళుతున్న వాళ్ళలా 
కాకుండా శవాన్ని వొదిలి వెళుతున్నంత నెమ్మదిగా బెటికి నడిచారు. ముందొ 

చ్చాను కనక ఆఖరికి మిగిలిపోయాను.. 

వెళ్ళిపోడానికి ఓ అడుగు అటు. చస్తూ wR వెప్పజాలిగా చూసేను. | 
చకారావు కణంలో సగంపొటు నా చూప్తలో. చూపు కలిపి; అ మరుసటి. 

సగంలో ఆగమన్నట్టు చేత్తో | రు సంజ చేసి; ఆ చేతితో సేవిల్ మీద ఒక్క 

దెబ్బ కొట్టి, “అన్నట్టు మర్చిపోయాను” అన్నాడు. 

స్విచ్ వెస్తె లైటారిపోయినంత వేగం ఆగిపోయాను. . ఎక్కడున్న 
వాణ్లక్కుడ, 

“అక్కడ పంతులుగారు కనబడితే ఆ క్యాష్ వ్యాగ్ పట్టుకుని వెంటనే 
మ 

సం 

రమ్మరండి'” అని; నావెప్ప (ప త్యేకమైన అభిమానంతో wise 
ఆఫీసు 
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చెయ్యి వూపి తనకి చాలా దగ్గిరిగా రమ్మంటూ సంజ చేసేడు. నేను అతనికి 
చాలా దగ్గిరిగా వచ్చి అతని మీదికి వంగాల్సి వచ్చింది, చృక్రారావు గొంతు బాగా 
తగ్గించి చెప్పాడు: న చు బది జాగ ర్తగా వినండి. ఏంటం పే, అక్కడ పరిస్థితి 

గా వుంటుందో మనం చెప్పలేం... .ఏమంటా?.... గబుక్కుని డబ్బు అవసరం 

రావొచ్చు. ఎలాంపెలాంటి తెగంపులు పుడతాయంతే చేతిలో ఉన్న డబ్బు 

మనదా, నలుగురిదీనా, గవర్న మెంటుదా అనే విచక్షణ ఉండదు. నే చెప్పేది 
బోధవడుతోందా? అంచేత... ఏది?....అతను___అంపే పంతులుగారన్నమాట 
లెక ద గాలు 'వుఠదీఐ పోయాడం పే; ఒక మూమెంట్లో అతను గోతులో 

పడ్డ మేగాదు; మనందర్నీ గోతులో తోసీగల్డు.... తెలిసిందా? అంచేత ముంద 
తన్ని క్యాష్బ్యాగ్ పట్టుకొని ఇటొచ్చిమనండి. అది సేఫ్తో పె నైసుకావాలం పే 

మళ్ళీ వెళ్ళీ సాయంకాలం దాకావంటాడో రాత ల్లా కూడా వుంటాడో అత నిషం! 

తెల్ఫిందా” 

చకారావు తెలిపే (పతి మాటకీ ఆమోదం తెలిపే ఆంగికం ఒకటి; 
కళ్ళతో, చేతులో, తలతో చేస్తూ విధేయతని కూడా పన్హో పనిగా (పకటించేను, 

_ చృకారావు మళ్ళీ మొదలెట్టాడు. “పాపం; నిజమే, డబ్బు అవసరం 
పడ్తుంది. నిజానికి కమలాకరావు జీతం అంతా కూడా ఇవాళ అక్కడ అవసర 
మయ్యే ఖర్చుకి చాలకపోవచ్చు. కానీ మనమేం చేసాం? పోనీ మనం ఎదైనా 
జాలిగా చే సేసినస్సటికి దానీ ఫలితం ఈ నెలంతా మనల్నందర్నీ బాధ 
పెడ్తుంది. కాదంటారా?” 

_“కొనండౌనండి.... కానీ, ఇందులో రెండు పాయింట్టున్నాయండి. కనులా 
కరావు నిన్నటివరకు డ్యూటీలో ఉన్నాడు కొబట్టండి, అతని జీతంకూడ అంద 
రితో చాటు బిల్లేసి తెచ్చేమండి, ఆ డబ్బు “అతనికో అతని పెళ్ళానికో 

ఇచ్చెయ్యాలండి. దానికే రూలూ అడ్డం రాదండి. . ఒక వేళ ఆవిడ; చట్టరీత్యా 
తనే కమలాక రావుకి వారసురాల్నని సర్షిఫ కేటు తెచ్చుకునే దాకౌ ఆ డబ్బు 

ఆవిడ కివ్వ్యకూడదనుకుం పే ఉంకోటుందండి, ఉద్యోగస్తుడెవరై నా చనిపోతే 
నండీ, శవ ఎహానానికి, ఆ సంబంధంగా అయ్యే ఖర్న్చులకనండీ; అయిదు వందల 
రూపాయలు కకురే శాంక్షన్చేసి డై రెట్టగా ఆవిడకిచ్చియొచ్చండి ,క్లై ? ఫఅంచా 
తండి.” జః 
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చృకారావు నోటికి చెయ్యడ్డం పెట్టుకుని “అయ్యో, అయ్యా! *అన్నాడు. 
“అతను చనిపోయాడని మనకి కాగితంమీద రిపోర్టు లేదండీ బాబూ' అవునూ! 

ఎవరిచ్చెరు, రిపోర్లు? నేనిలా మాటాడుతున్నానని మరోలా అనుకోకండీ. మీరు 

చెప్పారు; రై చే. కమలాకరావు చనిపోయాడనడానికి సందేహంలేదు. కానీ 

మరి అఫిసన్నప్పుడు ఎటు కొన్ని రూల్యుంటాయిక దా, రప్పొద్దున్న ఎ ఆడిట్ 

బ్రాబొ వచ్చి పార్ట చనిపోయినట్టు రిపోర్టులేదు. శవ దహనానికి (గాంట్ ఇమ్మ 

అప్పి కేషన్ లేదు; డబ్బు ఎలా (డా చేసి ఇచ్చీసేవు నాయనా అని నా పీక పట్టు 

కుంటాడు, బావ్ప్చాబూ న్ తొందరా అలా చెయ్యవ లిసొ చ్చిందయ్యా ఆం హే 

వాడూరుకుంటాడా?” అని అలసిపోయాడు. 

లోపలి అసహ్యం ఆగహం వ్య కపరచకండా వుండడానికి ఒక "పే 

మారం, 
గ 

దర్హ ౦గా “ఆయ్....” అని; మరి తిరిగి చూడకుండా దామేశానక్క_ల్లంచి. 

౦ 0 

సూను రో జులె ౦ది. 

Q 

చకారావులాంటి (కూరులు దయాహీనులు భూపపంచకం మొ త్తంమీద 
ఎవరూ ఉండరని ఉద్భవించరనీ నిశ్చయానికి రాదగిన సంఘటనలు జరిగాయి, 

ఆరో జు కములాక(రావు అంతిమ య్మాతకి ముందు ఆఫిస్ స్టాఫ్ అంతా 

అక్కడికి వె శృంకదా, అప్పటి కె అక్కడ కెషియర్ పంతులు ఉన్నాడు; 

కమలాక[రావు తమ్ముడు రామనాథం రానూ వొచ్చాడు. అన్నగారు పోయాడని 

'ల్నిగాం రాగానే అతను ఎలా ఉన్నవాడు అలాగే బయల్లేరి వొచ్చేశాడు. 

కాకినాడ నుంచి విశాఖపట్నానికి రావడానికి అతనికి ఆ కబురందిన వేళకి బస్సు 

గాని రైలుగాని లేని కారణంగా పాపం; క శత్రీపూడి జంక్షన్ వరకు ఎవరో కార్లో 

లిప్ ఇవ్వగా చెరుకుని, అక్క_ణ్నీంచి లారీ ఎక్కి విశాఖపట్నం వచ్చేడుట, 

అందరికీ నెలాఖర కదా. అతనుకూడా ఏమంత స్టితిలో లేడు. కాలేజీలో లెక్స 

రరే గాని సద్దతిగా జీతాలు చెల్లించే కాలేజీ కాదది. వాళ్ళావిడ, కూతురు “మేమూ 

వసా”మని లజో దిబో అంటే (పయాణం ఖర్చులకి ఎక్క డో ఏదో ఎర్చాటు 

చేసుకుని మర్నాడు రమ్మని చె "పే పసి తను ఒక్కడూ అతి కష్టం మీడ అలా 

వొచ్చెడుట. కమలాక(రావు కొడుక్కి= ఆరేళ్ళ వయస్సు. అంచేత తల కొరివి 
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పెట్టడం. నుంచి పది పన్నెండు రోజుల (శాద్ద శౌచ కర్మలన్నీ కనులాక రావు 

తమ్ముడు రామనాథ మే చెయ్యాలన్నారు. కర్మలన్నిటికీ డబ్బు ఖర్చవుతుంది, 

అలాగా ఇలాగా కాదు. వందలు, పందలు! అందరికి (వొవిడెంటు ఫండు 

వుంటుంది. కాని దాంట్లోంచి డబ్బు కావాలంటే అదో పెద్ద పరమపద సోపాన 

పటం. దాన్నిండా ఎక్కడికక్కడ పాముల్తూనూ. 

ముందు శవం కదలాలి, 

కిందటి రాతి పదకొండున్నరకి పోయాడు కమలాకరావు. ఈ జనం 

అంతా పోగయ్యేసరికి మర్నాడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయింది. ఈ 
ఇంట్లోనే కాక ఇరుగూ పొరుగూ వాటాల్లో కాపరాలున్న వాళ్ళు కూడా వంటా 

"పెంటా చేసుకోకూడదని లెఖ ఏదో నగర సంస్కృతి ఇరుగు పొరుగు 

లెవరో వాళ్ళ కష్టసుఖాలేమిటో యెవరూ పట్టించుకోరని పేరయితే పడిపోయారు 
గానీ నిజానికి ఇలాంటి సందర్భాల్లో సం పదాయానికి వ్యతిరకంగానూ దానికి 

ఎదురు తిరిగ్గానీ (పవ_ర్డించడం లేదెక్కువ మంది, ఇప్పటికి కూడానూ, 

సాఫ్కి జీతాలివ్యవలసిన సొమ్ము బ్యాంకునుంచి (డౌ చెసి తెచ్చిన శకేష్షి 

యర్ పంతులు ఆసంచికో సహా అక్కు డున్నాడు. అపర కర్మలు చేసే ల (బాహ్మలు 

ఎక్కడ దొరుకుతారు, శ్మళానంలోకి కటెలు ఎవరు రవాణా చస్తారు అనేని కను 
కొని అ పన్లు జరగడానికి రూఢి చేసింది అతనే. ఆ క్యాషంతా పుచ్చుకుని 
తన మోపెడ్ మీద నాలుగైదు చోట్లకి తిరిగి తిరిగి వొచ్చాడు. 

కమలాక(రావుతో మా పరిచయం గట్టి దె, ఇక్కడ జోనల్ ఆఫీస్ పెట్టి 
నప్పట్నించి మెం అందరం సహోద్యోగుల మే. కాని అతని భార్యనిగాని తల్లిని 

గాని ఆఖరికి పిల లల్ని గానీ మాకెవరికి. గట్టగా తెలిదు. కాకినాడ నించొచ్చిన 

కమిలాక[ రావు తమ్ముడు రామనాథం మాకు మొదటిసారిగా అక్కడే పరిచయం, 
ఊళ్ళో కమలాకరావు మేన త్ర ఒకొవిడ ఉంది. అవిఢ, ఇద్దరు కొడుకులు 
వచ్చారు. ఇరుగూ పొరు స్లో. కమలాకరావు కులానికి చెందిన వాళ్ళూ అయిన 
వాళ్ళనదగినవాభ్ళూ ఈ సన్ని చేశానికి తగిన వషాల్లో ము ఖకవళికలో. అక్కడ 

వుండిపోయారు, జీతాల రోజెనా ఆఫీసుల కెళ్ళడం మానేసి... “పం గురూ, 
_పొజిషనెలాగుంది అని అడిగాను సంతుల్ని విడిగా పిల్చి సన్నని గొంతుతో. 

“కొంపలో త౦తే దమ్మిడీ లేదు, ఆ తముడు కూడా దారి క ర్చులికీ 
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ఎక్కడో అప్పు గోక్కుని వొచ్చాడు. ఇదంతా ఇల్లా వుండగా ఈ ర్యాతినుంచీ 
థో జనానికి మెంబర్లు పెరుగుతారు.” | 

“ఇరుగూ పొరుగూ, ఆ మేన త్రగారు!ి 

కే..ఏదో సామెత చె స్పినట్లు' " అని మూతి విరిచేడు పంతులు. 

“మరిప్సుడెల లాగ? ద గిర దగిర ఐదారు పందలు కర్చుంటు౦ ద్వ ఇప్పుడు?” 

“అదే అదే.నెను సూర్య్యారాపుని ముందు అడిగాను. బదరూ. "నీకుజీతంతో 

పెద్దగా సన్షేదు కదా; ఓ సంతకం నా మొహాన పడీ; సరిగ్గా ఆరువందల యాభై 

జ లు రొండు ఫిగరు కదా. : అదిక్యండ పడని జ పన్లమీద మనం 

హోదాం. నీకా సొమ్ము నింపాదిగా సరెస్తాం ఒరే, అని!....కానీ వాడికి ఈ 

నెల్లోనే వచ్చిందట ఏదో యిబ్బంది. చెల్లలు పురుటికొచ్చింది; వ వాళ్ళ త్ర తగారు 

ఐశ్వర్యవంతులు కావడంచెత గవర్న మెంట్ ఆస్ప్మతిలో కొాక౦డా (పయివెట్ 

నర్సింగ్ హోంలో చేర్చవలసొచ్చింది; రెపు ఉదయం ఉళ్చార్ణి చెసారు; బిల్లు 

కటి తీసుకు రావారి; నాన్నగారు బీజినెస్ పనిమీద కలకతా వెళ్ళేరు! అంటూ 

కతత చెప్పుకొచ్చెడు త్వాషుడు. పంతులూ పంతులూ తలా కాస్త యిచ్చు 

కుంటాం గానీ అంతా నా వొక్కడ నెతిని మాతం రుద్దకురా అంటూ తగులు 

కున్నాడు. ఎం చెద్దాం? వాళ్ళప్పుడే తోసల లజ్ఞాగుజ్జాలు పడుతున్నారు” అని 

'ప్పడు పంతులు. 

అంతా వెంటనే సెటిల్ చేసేసేనని అనుకున్నాను. “కమలాకరావు 

జీతం కటింగులు పోను నాలుగువందల తొంభై రెండు రూపాయలు కదా; ఆ 

సొమ్ము లెక్కె_ మేసి ఇచ్చి. ఓ రెవెన్యూ స్టాంపు తీసుకుని తెల్ల కాయికం మీద 

అంటించీ, మన జోనల్ ఆఫిసర్ గారికి ఒక ధరకాస్తు రసిక నం అయ్యా 

నౌ భర్త అయిన ఫలానా కమలాక[రావు నిన్న అనగా 1985వ సంవత్సరం 

wh: నెల 30వ కేదిీ అర్హరా శి చనిపోయారు. వారికి మీ ఆఫీసులో పని చెసి 

నందుకు గాను 1985 జూన్ నెలకు జీతం కటింగులు పోను నాలుగు వందల 

తొం E రెండు రూపాయలు వచ్చినట్లు తెలిసింది గాన; వారికి చట్టరిత్యా నిన 

వారసురాలను గనుక సదరు సొమ్ము నాలుగు వందల తొంభై రెండు రూపా 

యలు నాకు చెల్లించ (వార్హన, ఆ అప్లి కెషన్ రర లః స స్టాంపుమీద 

ఎలాగో ఓలాగ రెండు సంతకాలు _ఆవిడవి తీసేనుకో. అన్నట్టు మర్చి 

పోయేను. న వై తెల్ల కొయితం తీసుకుని మన జోనల్ ఆఫిసర్ గారి సెరిట 
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ఇంకో అప్రికేష గన్ తీసుకో “అయ్యా: మీ ఆఫీసులో పనిచేస్తూ నిన్న రాతి హఠా 

త్తుగా చనిబి పోయినటువంటి ఆర్, కమలాకరరావు నొ భి ర, ఇటీవల వచ్చిన 

పాటి నిబందన (పకారం సర్వీసులో ఉండ గా హఠాన్మరణం చెందిన 

ఉ దో గి యొక్క అంత్యక్రియలు నిమి త్రము ఐదువందల రూపాయల వరకు 

శాంక్షన్ టో తెలుస్తున్నది. ఈ నిబంధన (పకారం తమరు నా 'పేరిట 
అలి యూ 

కొందరగా ఐదు వందల రూపాయలు శాంకను = చెల్లించవలసిందిగా పారి 

సునాను_...ఆని రాయించి ఆ అప్పి కేషన్ హాడా తీసుకో. రేపు ఆ ఐదు 

వందలూ కూశా ఇప్పిద్దాం అన్నాను. 

కాసి అందరం పప్పులో కాౌలేశాం 

“నా భర బీతం నాకిప్పించండిో అని రాసిన అప్లికేషన్ మీద *మీ'ే 
ar 

ఆయనకి చట్టిరతాం వారసురాలసి తాలూకొ న! నుంచి క? తెళ్ళు 

జోనర్ ఆఫిస Fans 

“సాహాన సంస్కారానికి (గంటు ఇవ్వాలం శు డెత్ సరిఫిశేట్ ఉండి 
ర 

తీరాోలసి ఆ కాగితం తిస్పెశాడు, 

కమలాకరావు భొర్యకీ అక, pry? చెల్లించిన నొలుగు వందలతొంభె 

కెందు రూపాయలు నేను. సూర్యారావు, రమణారావు, పంతులు నలుగురం 

పెట్టుకున్నాం తరువాత ఎప్పుడో ఆవిడ ఇస్తే ఇచ్చినట్లు: లేకపోతే ఇక అంతే 

నాచికీ నేటికీ ఆవిడ లీగల్ హేర్ సర్ది ఫికేట్ తెచ్చుకోనే లేదు, సన్నెండో 

రోజు శర్మ అయ్యేదాకా అవిడ ఇల్లు కదలకూడ దన్నారు. సం ఇంకెవరై నొ 

. శ 

చెప్పండి అని తేల్చేశారు. దహన సంస్కారానికి ఇచ్చే (గ్రాంటు అయిదు 

పందలకి బిల్లు వసేనంటాడు సంతులు క కొసి క్యాష్ చెయ్య లదంటున్నాడు. 

చ్చు కోడా అంటి పృెబిడు దుఃఖంతో ఉన్నారు ఎవర్నని వెళ్ళమంటారు 

షూ డబ్బులు పోయాయని కాదు త మ భార్యకి నా్యయంగా 

సన డబ్బు ఇప్వనడం లేదు మా జోసల్ ఆఫీసర్ చకారావు. అ రోజు 
శపం poe పప సూల వెళ్ళి ఆవిణ్నీ పరామర్శ రూడ్రా చెయ్యలేదు. అప్పుడు 

నాలతుగుపందల ల ౦టబై రండు en ఇచ్చే శాక మేమంతా వెంటనే వొచ్చే 
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శాము. ఆ తరువాత ఈయన ఎవరి ఫెళ్ళు వాళ్ళకిచ్చేసి తన జీతం తీసేసుకుని 
నాకు బెట పనుంది వెడతాసని వెళ్ళిపోయాడు. బెటికి ఏదో పని మీద వెళి 

పోతూనై నా సరె ఓసారి ఆవిణ్ని పలకరించి వెళ్ళొచ్చుగా” అని అందరం తి 
కోవడం మిగిలింది, 

అలా ఈ పదిహెను రి రోజుల్నుంచీ అతని న న (పవృ త్రినీ 

సానుభూతి రాహితా్యన్నీ విమర్శించుకోడంలో ఇప్పుడే కాదు ఇత నెప్పుడూ 

ఇంతే అన్న సంగతి కూడా అెలిసింది.జోనల్ ఆఫీసు ఇక్కడ ఎర్బుడక ముందు 

ఈ చకారావు మాలాగ స చిరుదోకగే. అప్పుడు కూడా ఇతనింతే. సాటి మనిషి 

మీద సానుభూతి ఎన్నడూ లేదు. పనిలో రాక్షసుడు. దానికెనరూ మరోమాట 

చెప్పలేరు. కౌని అతని నిజాయితీ కఠోర సరిశమ యంతవత్గా వచ్చే వేతస్ప 

దాంట్లో యెక్కడా మానవాంశ ఉండేది గాదు. 

TS త 

ఈ పదిహాను రోజులూ అలా చ|కారావుని తిటుకుంటూనే దినచర్య 

(పారంభిస్తున్నాం, ఇలా అయితే ఎంతకాలం పని చెయ్యగలం? ఇవాళ కమలా 
క్మరావు కుటుంబానికి వొచ్చిన ఆపదలాంటిది రెప్ప మరెవరికి నా. వొచ్చినా 

ఇంతే కదా. 

ఈ పదిహేను రోజుల కాలంలో మాలో (పతి ఒక్కరు కమలాక్కరావు 

భార్యని పలకరించి ధెర్యం చెబుదామని విడివిడిగా వెళ్ళాం. ఆవిడకి కలిగిన 

నష్టాన్ని మాలో ఏ ఒక్క-రైనాగాని అందరం కలిసికట్టుగా గాని తీర్చలేంఅన్నది 

భాయం. కాని అతను సర్వీసులో ఉండగా చనిపోవడం మూలాన్ని ఆవిడకి 

పావిడెంట్ ఫండు [గాడు్యుయిటి, కుటుంబ సెనను లాంటివి డబ్బురూప౦లో 

వస్తాయని కూడా మాలో (పతి ఒక్కరికీ తెలుసు. ఒకొక్క బాపతు సొమ్ము 
ఎంతెంత వస్తుంది. దాన్ని రాబట్టుకోడానికి దరఖాస్తులు ఎలా రాయాలి రూల్ 

పొజిషన్ ఏమిటి అన్నీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా మేం వెళ్ళాం. కౌని ఆవిడ మమ్మ 

ల్నెవర్నీ చూడలేదు. 

అభినందనో అభిశంసనో తెలీకుండా “ఈ కాలపు మనిషి కాదు!” అని 

ఒక రిమార్లు పాస్ చేసి నిట్లూర్చు విడిచి వూరుకున్నాం, 

0 ౦ 0 

కమలాకరావు పోయిన ఇరవెనాలుగో రోజు ఉదయం పదిగంటలు కాక 

ముందే నేను ఆఫీస్ Sie వరండాలో వాచ్మన్ రెస్టు డీసుకోడానికి, విజి 
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my 3 mm గె జ 1 ye జో బు. ఇ కూ జి ద ప. అమ్మాయి కూర్చుని వుంది. ఇతిలో 
చిన వెనిటీ జాగ్ ఉంది. నన్ను చూడగానె కెచి నుంచుని “నమస్కారం” 

న 

ఇర థె అయి ళ్ళు వాటుంటాయి. పొడుగ్గా ఫుం/౧.. చామనచాయ, ఆకర 
04 

గ ఎపి జీయమెన పాలిస్తర్ చీర కటుకుంది. మెడలో ఒకటిపేట గొలుసు. నుదుట 

నలచా చిన్న నల్లచాదు బొట్టు. ఓ చేతికి బంగారు గాజులు రెండు రెండో చేతికి వాచి. 
= అనేసి కూరోోకపోతే ఏర వచ్చావు, టలు నువ్వు?” 

రని అడగవలసిందె. కాని ఆమె ముభావంగా కూర్చుండిపోతే నేనెందుకు పల 
ఉదాసినళ తెచ్చుకుని నేను మెయిన్హాలు తలుపు తెరిచి లోపలికి. 

ఓ నిమిషం గడిచేలోపుగా బెట వరండాలో. వాచ్మన్ గవరయ్య 
అక్కడ కూర్చున్న అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్న అలికిడి అయింది. “ఆరు 
నేనమ్మా ఎడ్ గుమస్తాగారు. ఎళ్ళి ౦ంనపడండి.” అన్న వాక్యంతో ఆ సంభా 
షణ ముగిసింది. 

“నమస్తారం సార్. నా పేరు పద్మావతి. నన్ను గుర్తు పట్టలేదనుకుం 
టాను తమరు. నేను కమలాకరావుగారి భార్యని” అంది లోపలికి వచ్చి నౌ 
సీట్ కెదురుగా నిలబడి. 

“అయో, అలాగా! సారీ. అన్నాను, కూరోోమని సంజ్ఞచెసి, 

“ఫరవాళలదండి” అని కూర్చుంది. 

“నెను కాగితాలేదో చూస్తూ “మీకు చాలా అన్యాయం జరిగిపోయింది. 
ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది కూడాను. ఆఖరికి మీకు రావలసిన డబ్బు విషయంలో 
కూడా తొందరగా పన్లు జరగడంలేదు. ఎన్నోసార్లు మా ఆఫీసర్ గారికి చెప్పాను. 
ఆయన వెరే సన్షమీద (శద్ద పెట్టాల్సి వచ్చి కాబోలు; మీ పన్లు చూడలేకపోతు 
న్నారు. ఇవాళ మళ్ళా చెబుదానునే అనుకొంటున్నాను.సరే మీరే వచ్చారు కదా 
ఓనారి కనిపించి వెళ్ళండి, ఆయనింకో అరగంటలో వచ్చేసారు” అన్నాను, 
చ్మకారావు కఠినుడని (కూరుడని ఈవిడ కష్టంసట్ల అమానుషంగా [పవ ర్రించే 
డని డై రెక్టుగా మా సహోద్యోగుల మధ్య మాట్లాడినట్టు మాట్లాడ లేకపోయినా 
నాధోరణి నాకు సంత ప్రిగానెవుంది. ఆవిడకి త మాతం బు|రవున్నా అత ని 
పద్దతి, సానుభూతి రాహాత్యం అర్హమైపోతుంది కదా అని సంతోషించేసేను. 
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“ది రొద ౦డి, సన్నిక్యాడ కమలాకరావుగారి పోసుతో జాయినవమని 
oe 

“హైదాబాద్ నించి ఆర్హరచ్చేయండి, ఈ ఉదయం మా మరిదిగారు పట్టుకొచ్చి 
ర రు 

చేరండి. ఆ అమ్మాయి, పద్మావతి. 

చేతిలో పున్నవానిటీ బాగ్ వెతికి, ఒక కవరు, విడికాగితం ఒకటి తీసి 
తక 

నా చేతికి ఇచ్చింది. న 

“ఇదండి, ఎపొయింట్ మెంట్ ఆర్డరు, ఈ కవర్లానండి. ఇట్లాంటి దె 

ఇంకోకాపీ ఉందటండి, అది మన ఆఫిసు ఫెల్లో పెట్టించమన్నారండ ౪ అంది, 

విడికొగిత౦ం కవరు 'వెర్వేరుగా అందిస్తూ, 

“ఐసీ అని ఒక్కచూపులో చదివేశాను. 

అర్హరు. రె చె. రీజినల్ ఆఫీసునుంచి వచ్చినట్లు రబ్బరుస్తా౦ప్పు, 

జోనల్ ఆఫిను ఏశాఖపట్నానికి చిరునామా, 

“థోసిఠండి. పెద్ద ఆపదకి చిన్న ఊరడింపు.” అన్నాను. “కంగాచు 

లేషన్స్” అని భారీగా నవ్వుతూ చెప్పవలసిన మాట కాదు, రెండు విధాలుగా 

కూడాను. “ఎంతమంది అడ్డుపడినా దేవుడు మేలు చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు 

ఆగదు, మా స్టాఫ్ మెంబర్లు ఎంతమందిమి ఎన్నిరకాలుగా అనుకున్నా మో మీకే 

దైనా సహాయంచేస్తే బాగుండునని. మా జోనల్ ఆఫీసర్ గారికి పని వొత్తిడి 

నల్లనొ మరే కారణం చేతనో మీకు సహాయపడ్డానికీ సానుభూతి చూపించడానికీ 

కీరుణాటు లేదు. మీరు మంచి యుక్తిగా పై అధికార్లని వప్పించి మీ సంసారం 

ఛిన్నం అయిపోరుండా ఓ ఆధారం సంపాదించుకున్నారు.” 

ఆ అమ్మాయి తల అడ్డంగా ఆడించింది “అబ్బ అదేం మాటండి, 

చ్మకారావుగారు తల్చుకోకపోతే ఇదేదీ అయ్యేదె కాదండి. వారే స్వయంగా మా 

ఇంటికొచ్చి నాదగ్గర దరఖాస్తు తీసుకుని దానిమీద గట్టిగా రికమండుచేసి 

_ హైదాబాదువెళ్ళి ఆర్షరేయించుకొచ్చేరండి. అసలు కమలాకరావుగారు ఉన్న 

స్పృడే నేనొక అప్పి కేషను వెశ్తునండి; ఈ ఆఫీసులో ఏదైనా ఉద్యోగం యిప్పించ 

మని. అబ్బో: రెండేళ్ళ నాటి మాటండి. దాని మీద కూడా చకారావు గారు 

గట్టిగా రిక మెండు చేసేరండి. హెదాబాద్ వాళ్ళు (పస్తుతం కాళీల్లైవని తిప్పే 
సారమోనని; ఈ ఆఫీస్లో పనెక్కు వై౦ది: మరో మనిషి కావాలని కూడా 
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రాసేరండి. అ రోజు ఆ కౌగితం రాయాలని వారికి గట్టగా తోచినా ఆఫీసుకి 

సెలవె పోయిందని; మర్నాడే తనకి కంపని; ఆయనే స్యయంగా మెపు చేసి 

తీసు కెళ్ళారండి. సర్లే చూస్తాం వెళ్ళమంటే అక్కడ ఎవరితోటో గట్టిగా చెప్పి 
వచ్చారటండి. ఈ ఆర్డర్ నాకొచ్చినట్టు వారికింకా తెలీదండి.* 

ఆమె ఈ మాటలు చెప్తుండగనే, ఆఫీస్లోకి ఒకరొకరూ వసున్నారు 
సూర్యారావు కంటికి ఆనగానే చెయ్యి ఊపి, పిలిచి, “ఎస్టాబిష్ మెంటు ఫైలు 

ప్మటా” అన్నాను, ఎవరికీ తెరియకుండా చ్మకారావు ఈ కేసు ఎలా శ్రీల్ 
చేసాడో చూద్దామని. 

“ఆ ఫెలు పది రో జుల్నించి కనబడ్డం లేదు గురూ. ఒకవేళ చె.ట,గాం 

కేబినెట్లో ఉందేమో. చూడాలివాళ అన్నాడు సూర్యారావు. 

ఉహరూడ్రు చూడు! అన్నాను. 



(ఆంధ్రజ్యోతి ఏీక్తి 58.1975) 

4 [nos ఫ్రీ సం "సె ౨డరం 

“*ఎ౦దాకండీిి అనే పుఠకరింప్ప విని పక్కకి తిరిగి చూసేను, 

ఇరవై నిమిషానించి సిటీ బస్సుకోసం చూస్తూ నిలబడ్డా నక్క-డ, నెనెళ్ళ 

బోయే వె పుగా కౌర్లా వెడుతూ, కారాపి అడిగాడు. 

నన్నే అడుగుతున్నాడని తెలియనట్లు అటూ ఇటూ చూశాను, 
“మిమ్మల్ని అన్నాడు కౌర్లో ఆయన, 

వ్యెరినవ్వు నవ్వి వూ రుకున్నాను, 

“ఇంటి కేనా? నేను కార్లో దిగబెడతాను రండి" "జ ఇ, టి అన్నాదు, నావైపు 

చూసూ, చూపినూ. 
అంతే అాజజవీలై 

నస వ సం (శమ యిస్తున్నాను” అంటూ కారు దగ్గరకి చేరాను, 

“శ్ర మేం లేదు. నేనూ అే వెడుతున్నాను” అని, కారు తలుపు తెంచి, 
రండి! అన్నాడాయన, | 

నెను తోవల కూర్చోగానే కారు నార్త్ చేశాడు. “మీ ఇంటికి వద్దామను 

కుంటున్నాను. రెండు రోజుల 1” 

“మా యిల్లు కాడా తెలుసన్నమాట” అనుకొని వూరుకొన్నాను. 
“మిమ్మల్ని అక్కడక్కడ చూస్తూనే వుంటాను. నెను లాయర్ని. నా 

“పీరు చాలక్భషమూరిి. మీరుంటున్న ఏధికి అవతల వీధిలో వుంటాం మెం.” 
౭9 

“ఆతా గా జాలా సంతోషం. మిమ్ముల్ని తెలుసుకున్న౦దుకు అంటూ 

చేయి కలిపాను. ఆయన కారు నడుపుతూనే నా చెతిని అందుకొని, ఉణంసాటు 

_ నొక్కి వదిలాడు. 

నేను ఫలానా అని పరిచయం చేసుకున్నాను. 

“అపును' తెలుసు. మ ఇంటిముందు బోర్లుంటుందిగా, అకి్మడ 

మిమ్మల్ని చాలాసార్లు చూశాను. 

క దరు! 

రెండు రిక్షాలని తప్పుకోడం, ఓ సిటీబన్సుని ఓవర్ సెక్. చెయ్యడం 
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ట్రా 

నెత్తిమీద కేరేజీల తట్టతో ఉన్న వో ఆడమనిషి కారుకింద పడకుండా చూసు 
కోడం ఇలాంటి వేవో తగిలే, ఆయన ఓ అర నిమిషంపాటు చ|కంమీద ఎకౌగ 

దృషి పెట్టుకుని వూరుకున్నాడు. 

- మాకో చిన్న సమస్య వొచ్చి పడ్డాదండీ” అన్నాడు జాలక ఫృష్ణమూ ర్తి రి 

గారు. ఖాళీకాగా నే, 

“చెప్పండి!” 
“లాయర్స్ మేం యాభై మందిమి కలిసి మద్దైెలపాలెంలో వదెకరాల 

భూము కొన్నామండి. దాన్నీ మా యాభథిె మందికీ అయిదెసి వందల గజాల 

చొప్పున పంసకాలు వెయ్యూలి.” 

“చెయ్యచ్చు” అన్నాను మననులోనే గుణకారం చేసుకుని. 

“పతి జాగా చుట్టూ భూమ్మీద రాళ్ళు పాతించాలండి” 
ర్ 

“అదీ చెయ్యచ్చు” 

“రోడ్డకి, పార్కులకి జాగాలు వౌొదిలిపెట్టి ఇళ్ళస్టలాలు వేర్వేరుగా 
op 

చూపిస్తూ కేబౌట్ ప్లాన్ తయారు న " 
అయా 

చర బన్ని మునిసిపాలిటీ ఆఫీసులోను, అవసర మెతే టవున్ సానింగ్ 

ఆఫీసులోను అ్యపూప్ చేయించాలి.” 

అయ” 

ఆ తర్వాత భూమ్మీద రోడ్డు, 'సెడు కాలువలు ఎర్బాటుచేసి, రోడ్లమీద 

సహం మేర కంకరా. కాలవలకి కానాలు వెయ్యాలి. 

“అయం 

“సం మే, మేంమీకు, కయ చిటీ దాఖలా భూమి. మొకా గ్రా మోడీ మిట్లా 

పల్లం చూపిసాం. ఆంతే కౌలవలు తవ్వించడం, కౌనాలు కటెంచడం రోడ్లు 

వేయించి కంకరపోయించి సాపు చేయించడం అన్నీ చేసి, ఎవరి షాను ప్రకారం 
వారు ఇటు కట్టు కటుకుందికి వీలుగా జాగాలు చూ; ుంచాలి. ఏజాగాలో ఎవరు ఇల్లు 

కట్టాల నెది మేం లాటరీవెసి నిర్నయించుకుంటామనుకోండి..... అది మీకు 

లో మ్యంధం తదు” 

“అద్సర అనుకోండి.... ఎన్నాళ్ళలో కావాలండి!” అన్నాను, 
“ఎన్నాళ్ళ ముంది? ఇందులో కొన్ని అర్హంటుగా చెయ్యగలిగినవి 
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వున్నాయి. కొన్ని తిరునాటుగా చెయ్యవలసినవివున్నాయి. కొన్ని అని నొ 

వేపు భావగర్భితంగా చూసి, ప వెటకారపు నవ్వుకూడా నవ్వి. “కొన్ని 
అప ఏ వున్నాయి కదా మరి" అన్నాడు, G ౭౬ (్ర ౮ "హా క్తి § 
( రై ల GJ 

“వ్రునపును. కాని ae కాసి స్తలాలు కొన్నారు గనక ఇళ్ళు కట్టుకో వా 

లని మీలో కొందరికి ఆదుర్దాగా పుంటుం దే'మో క దా” అన్నాను, 

“ఆ మాటా నిజమే, ఈ సొ'సెటి మెంబర్లు యాభై మందిలో సంగోరు 

వరన అప్పుడె సిమ్మెంటూ ఇనుమూ సిద్దంచెసి పెట్టుకున్నారు కూడాను!” 

కనకఏదో ఇంత ఇం అని అనుకోడం మంచిది కదా!” 

wp మూడు నెలల్లో చేయించగలిగ తే సుంచిచనుకుంటాను” ఉఅన్నాడాయన 

కారు మూ యింటి కెదురుగుండా ఆగింది. 

“SLY SU HD ఇచ్చేవే, స, అరంటబటుగా నాసెట్ మీటింగుపెటి 
“రం అలాల “దు కా 20 

మిగతా పన్లు చేయించిడ మే” అని కారుతోంచి దిగాడాయస. 

నేను నా వేపునించి కారు దిగి కణం ఆలోచించేను. “మిట్టాపల్లం చెట్లూ 

చేమా అంటున్నారు. నేల చూడంది ఎష్టి మెటు వెయ్యుడం కష్టమండి” 

అన్నాను, 

ఖాళీఅయి తే ఇలాగే వెళ్ళీచూ సేద్దాం 

రు తలుపు తెరిచాడు బాలక ష్ణ 

సో వ 9. 

ఫొంగి దెల్లావద్డాను. 

యల్. సీ. ఈ. చదువుకొని, ఆర్. ఎండ్. బి. పారు మెంట్లో ఓవర్ 

సర్రు గా నాన. పధ్నాలుగేళ్ళ సర్వీసులో పట్టుమని పదిరూపొ 

యలు సెవింగ్ను వాంకులో చె నా వెసుకున్న వె పాపాన్ని పోలేదు. పుచ్చు నాలుగు 

. వందలభై రూపాయల జీతంతో కిందా మీదాపడి సంసారాన్ని అలా అలా నెట్టు 

కొస్తున్నాను. అప్పుడో మాటూ అప్పుడో మాటూ ఏ కౌంటటాక్ట్రరు బాటో దయ 

తలిస్తే పెవాళ్ళు తినగా మిగిలినవి పథో పొతికో నామీద పడుతున్నాయి. పని 

మనిషికి పండుగ మామూఖొ చ్చినట్టు. నేను, నౌ భార్య ముగ్గురు పిల్లలు, ఎది 

గచ్చ ఏల్లమియీ చేతోపుచ్చుకొని ఉద్యోగం దొరక్క బాధపడుతూ బాధ 

పెడుతున్న నూ తమ్ముడు. ఈత కిమించిన లోతై పోయింది, బతుకు 
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బాలకృషమూరి_ గారి పుణ్యమా అని కొంచెం బతికి బెటపడే అవకాశం 
అ ఆలి 

కలిగేటట్టు కవిపిస్తున్నాది. 

జ map A అష జ అప ~~ 

నిజమే. వాలకృష్టమూర్తి 7 రు వొప్ప చెప్తున్నపని నను ఒకక బయ్య 

రేను. మరొక ఓ వర్నీర్ని కలుపుకోవాలి సరె, రామనాథం వున్నాడుగా_ కలు 
, న, ప శ ప్ర (2 గా సాడు, చిన్నవాటా పారెయ్యచ్చు, ఒకరిద్దరు మేస్తీలు కావాలి. డిపా రు మెంటు 

చలగా వుండాభిగాని మనుషులే దొరక్క పోతారా? 
ag) 

రా[తంతాొ కూచుని ఎస్టి మెట్లు పను 

పచెకరాల పాటులో నూట ఇరవై రెండు మామిడి చెట్లు, ఆరు చింత చెట్లు 
౧ 0 

నలభయ్యారు తాటిచెట్లూ వున్నాయి. 
కటి, 

అవన్నీ కొ టంచాలి. 

చదును చేయించవలసిన భాగం ఎకరంనర దాకా వుంటుంది. 

బుల్ డోజరుకి వొక్కరోజు పని. 

యాభై ప్తాట్లతో రేజొట్ కొల్హకి రెండువందల నలభయ్యయిదు రాళ్లు 
షష భం m0 గ 

పడతాయి. రాయి రూపాయన్నర పెట్టి కొనాలి, మరో అర్హరూపాయి పాత డానికి 
ఖర్నషుతుంది, ఒక్కా త్యం రాయికీను. 

ఎనిమిది వందల యనభై అడుగుల పొడుగు, అయిదువందల అడుగుల 

వెడల్చూ వుంది జాగా, మూడువేల అయిదువందల అడుగుల పొడుగు కౌలు 

వలు వసాయి. పన్నెండుచోట కానాలు కటాలి. 
లీ (0) థు 

అరవై ఆదుగుల వెడల్చు రోడ్లు రెండు, నలభై అడుగుల వడలు 

రొడ్లు నాలుగు. రోడ్డకి సహంమెర, తొమ్మిదంగుళాల మందాన్ని కంకర 
పొయ్యాలి. 

సర్వే చేయించడం 

పాను తయారు చెయ్యడం 

బూ(పింట్లు తీయించడం 
య రి | 

మునిసిపాలిటి అఫీసులోను, టవున్ ప్లానింగు ఆఫీసులోను, లే బౌట్ 
అ(పూవి చేయించడం. 

తిరగడానికీ కనపడానికీ_ 

దానికీ దీనికీ భూగా ఖర్చవుతుంది. 
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క్రి అస్నీ కలుపుకొని, దానిమీద నూటికి పది లాభం చేసుకుని నూట 
కండు సాదర్లు వేసుకుని ఎసిమేటు తయారుచేశాను, 

లకెతొంభయ్యెనిమిది వేల ఆరువందల కొచ్చింధి. ఇరవై వేలు మిగు 
లొయి. రామనాధానికీ, మిగతాపన్లు సాయం చె సేవాళ్ళకీ ఎంత గరిపెజారుగా 
ఫారేసినా పదివెలు ఖరాగా నా వాటాకి మిగులాయి. ఐదువేలు అప్పులు తీర్చు 
కని అయిదు వెలు పెట్టుబడితో ఓ ఆటోరికారికొని మా తమ్ముణ్ణి తిప్పమం పే, 
అక్కణ్నీంచి వాడికీ రో జుకి నలభై యాభై రూపాయలదాకా కిటుబాటవుతుంది 
రో జాకి. ॥ 

రోజూ పనితో సాయపడ్డానికి. కూలివాళ్ళు పని ఎగ్గొట్టరుండా చూడ్డానికి, 
సొయంకాలం అయ్యేసరికి చిల్లరతో సహా కూరి నివాడా చెయ్యడానికీ ఆ 

లెక్కలూ అవీ చూసుకోడానికి మా తమ్ముడు ఉండనే ఉన్నాడు.ఈ (ప్రాజెక్టులో 
వాడికి కొంచెం ఆర్గనెజేషనూ అదమాయింపూ పటుబడితే ముందు ముందు 

ఎందుకేనా పనికొ సాడు. 

॥ ఖ్ ల" 

ఒకటికి నాలుగుసార్లు ఎస్టిమేటుని చెక్ చేసుకుని,ఖిరామనాధంచేత కూడా. 

స్తూరిటినీ చేయించి, ఢోకా లేదని _ నిశ్చయించుకుని బాలకృష్ణమూ ర్తిగారి 
చేతుల్లో పెటేను, 

౧ ర్త 

ప్త స్థ స్థ 

ఐదు రోజులయింది. 

బాలక ష్టమూ ర్తిగారు కార్లో వెళుతూ మా యింటి కెదురుగా ఆగినట్టు 

న్నారు. కారు హారన్ వినబడింది. 

లుంగీ సద్దుకుంటూ ఇంట్లోంచి బై టికెళ్ళాను, 

“నమస్తెండీి” అని ఆయనే పలకరించేరు. 

“అయ్య. నమస్కా-రనుండి” అన్నాను. 

“అఫిసు లేదాండి, ఇవ్వాళ?” 

గో “వుందండి. పొద్దుట జొట్ డోర్ తెళ్ళొచ్చేను. మధ్యాహ్నం ఆఫీ 
కళాను, 
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“ఆ. ఏం లేదు. ఇవాళ మా లాయర్స్ సొ సెటి మీటింగున్నాది, 

అందులో మీ ఎస్టి మెటుని డిస్కషన్ కి పెడుతున్నాను” అన్నాడు. 

క. మొన్న మీ కిచ్చి ౦దా?_సరిసరి” అన్నాను, 

నా అంతట నేనేం ఉత్సాహం చూపించకుండా ఉ౦దాముని _పయక్నంకో 

ఆలా మాట్లాడాను. 

“దాని విషయం” అని కళ్ళు చికిరించి ఆగాడాయన. 

“చెప్పండి. 

H=Te ఏంచేదు._మా మెంబర్వుకి ఆ ఎస్టి మేటు విషయంలో ఎవె నా 

సం దేహాలొసాయే మోనని---మీరు ఖాళీగా వుంటె మూ సీటింగుకి రాకూడదు, 

వాన” 

“బాపుండ దండి. ఏదో గవర్న మెంటు జాట్ చెస్తున్నాను క కదా, ఇదెదో 

గుట్టుగా జరిగి తే బావుంటు౦దనుకుంటున్నా నండి |” 

“బిపీ_." అని, తల పెకెత్తి, కొంచెం ఆలోచించినట్లు నటించి “అఆ ఎస్టి 

మేటు గురించి మీరు మరో కూట ఏమీ చెప్పలేరా?” అనడిగాడు. 

చె ప్పే దెముందండి” కనిసపక్షం అయ్యే ఖర్చు మీకు రా సిచ్చేను,అంత 

కంటే తక్కువకి ఎవరూ చెయ్యలేరు. ఒకవేళ చెస్తె. రోడ్లమీద కంకరకి 
బదులు ఇసకా,కాలవలు రెండడుగుల్లోతు తియ్యడానికి బదులు ఎ అడుగున్నరో 

తీసి దొదిలేడం_అలా జరుగుతుందండి.” 

“సో! అంతకంటె ఎవరెస్నా తగ్గదంటారా?” అన్నాడాయన, 
తగ్గడం అసాధ్యమండి. నా వరకు చెప్పాలం ప, అక్షి తొంభయ్యెనిమిది 

చేల అతనంటే వేసేనుకదా. రౌండ్ ఫిగర్ కోసం రెండు లక్షలు .చూపిం 
చను. కావాలంటే ఆ పధ్నాలుగు వందలు త గచ్చు. అంతకంటే తక్కువ ఎవ 

డన్నా వేసేడంకే పని నాసిరకం అయిపోడ మే తప్ప ఉపయోగం ఏమీలేదండి” 

అన్నాను, 

త సర్లెండి. నేను చూసుకుంటాను. ఓ.కె!" 

¥ ప్త 3 

ఆ తరవొత బాల కృష్ణమూర్తిగారి దగ్గిర్నుంచి కబురొస్తుందని చూను 

న్ కబు[రాలేదు సరిగదా ఆయన కారు మా ఇంటి పక్క_సించి వె? భి 
పోతున్నప్పుడు కూడా తీక్షణంగా రో డు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడే క 

మా ఇంటి వేప్ప త్ల తిస్ఫిచూడ్డ ౦ క లేదు, 

ప . by భి సట! = 
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అయన శారాపి ఆ సంగతి ఎనుయిందసి అడుగుదామని అసిపిసుంది, 

నాకే కొక౦డా వాళ్ళకూగుడా పుపయోగమయిన పని కదా. ఆయనే చెబుతాడులే 

అని అనిపిస్తు ద్ 

రోజూ రాసునాధం నేనూ ఆఫీసులో కలుస్తూనె పుంటాం. ఏదో పనికీ 

సనికీ ha ఈ సంగతి పస్తుంది. శెలవు పెట్టాలి రెండు నెలలు పెడితెతప్ప 

సని పూర్తికాదు. నేనొక నెల పెడతాను నువ్వొక నెలపెట్టు సరిపోతుంది- అని 

రామనొథం అన్నాడు. సరే అంపే సరే అనుకున్నాం. ఏమీతో చక గోళు, కొరు 

క్క నేటియిమ స్పృుడు శలపు కాయితం ఎలా రాస్తే బావుంటుంది అని ముసాయిదా 

రాసుకోడం కూడా జరిగింది. 

మెం యిచ్చిన బుండరుమీద అంగీకారం తెలుపుతూ పని (పారంభించ 

మని కాయితమూ రాలేదు. కబురూ రాలేదు. నా బండర్లో బిసీ సొమ్ము కన్నా 

త క్కువకి ఎవ యనా చేస్తామని వెరే టెండర్ ఇచ్చే రెమో అని అనుమానం 

పీకడం మొదలు పెట్టింది. "మళ్ళా మా ఎస్టి మెటూ అ రఫ్ కాయితాలూ అన్నీ 

తిరగేసి చూశాను అంతా అత్తెసరు గానే వెళాను, గవర్న మెంటుజీత౦ నాలుగు 

వందల యాభి రూపాయలు వొస్తుండబటి పెద్ద లాభం చేసుకోకుండా యిచ్చేను. 

మరొకరయిశే నూటికి మూడురూపాయలు వడ్డీ కింద కూడా వెయ్యాలి గనక 

నా టెండర్ కన్నా తక్కువ చేసి ఎవరూ ఇవ్వలేదనే తేల్చుకున్నాను. 

అలా పదిహేనురో జులు దాటుంటుంది, 

# స్త స 

సైకిల్ తొక్కుకుంటూ ఎల్లమ్మతోట జంక్షన్ దగ్గర ఒక పెద్ద లోడ్ 

లారీని తప్పించుకో బోయి ఒక స్కూటర్ Se సైకిల్ని+ 

“ఎమయ్యా ఇంటిదగ్గర ణే బ్బ సొచ్చావా?” అని సూ టరాయన 

దయగా పలకరించాడు. 

“రోజా అదె అలవాటు మరి; ఈరో గ్ల ధర్మమా అనీ.” అంటూ అతన్ని 

తేరిపార చూసి *సుప్వు రాజారాపు కదు?” “అన్నాను. “హోరి.నువ్వటా" 

అని, స్కూటర్ దిగి పక్కకి తీసి, “రా, రా! ఎక్క-డుంటున్నావు?” అని 

పలకరించేడు రాజారాపు. 

“నువ్వు దయతలిచేవు కనక ఇంకా ఇక్క-డే వున్నాను! లేకుం కే 

ఈపాటికి” అని పెకి ఓ వేలు చూసించేను. 
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రాజారావు స్కూటర్కి స్టాండేసి నా భుజమ్మీద చెయ్యేసి “మంచివాడివే 
పొద్దుట యవడి మొహం చూసేనో కొని పెద్ద యాక్సి డెంటు క్షణంలోత ప్పింది” 

అన్నాడు. 

“నువ్వు కనపడి ఐ డేళ్ళయింది, లోగడ ఫైట్ గవర్న మెంట్ల్ సర్వే 

యర్గా వుండేవాడివి అన్నాను. 

“ఆవును, ఆ తరవాత టవున్ ఫానింగ్ కి. వెళ్ళి పోయేను, అక్కడుండగా 

నలుగురు పెద్ద మనుష్యుతోనూ Heda ఏర్పడి. అని ఆగేడు రాజా, 

రావు, 

“కొంచెం సంపాదించుకుని” అని స్కూటర్ వెపూ, వాడు నాలుగు 

వేళ్ళకీ తగిలించుకున్న ఉంగరాలవేపూ చూపిస్తూ “ఉద్యోగం మానేసుంటావు” 
అన్నాను, 

“ఎగ్ జాక్స్లీ___. టవున్ ప్లానింగ్లో ఉద్యోగం మానేసినా, వాళ్ళపనే 
చేస్తున్నాను. కం(టాక్స్ లు” అన్నాడు. 

“ఇల్లెక్కడ?” 

“ఇల్లిదుగో ఇల్లీనందులో నే, రా, పోదాం. నీకు పార్ట ఇస్తాను!” అని 

స్కూటర్ స్తాందు ఊడదీసెడు, 

“పార్టి యెందుకు!” అన్నాను, మరేదో గొప్ప విషయం చెప్తాడని, 
“ఎందుకేమిటి! ఉన్నపళంగా జెయిలు కెళ్ళవలసిన వాణ్ని కాపాడేవు; 

పద, పద! 

అలా వళ్ళి వాడింట్లో కాఫీతాగి ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెప్పుకున్నాం. 

వాడు టౌన్ పఫానింగ్ కం|టాక్టులు చేస్తున్నానన్న దగ్గర్నించి సా _పొజెక్స్ 

సంగతి వారితో చెబ్దామని కోరిక మొదలయింది. అంచేత వాడితో వాడింటి 

కెళ్ళాను, 

“పస్తుతం ఎక్కడ, నీ ఏరియా ఆఫ్ అపరేషన్?” అన్నాను. 

“| పస్తుతమా?__ఏదో వో అణా కానీ బేరం వోటి తగిలిందిలే, అది 
చేస్తున్నాను.” అని, నేనడక్కం౦డానే దాలకృష్ణమూ ర్థిగారి సరు. ఆ్నపాజెక్ట్. 

అన్ని చెప్పాడు. “వా మైంది మొదలెట్టి!” అన్నాడు. 
“ఎంత కిడుతుంది, ఇందులో?” అన్నాను, 
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క్రి క్ర త్ర తున్నది అక్షతాపాయల్దాకా వుంటు ఎంది. కొని ముడు తున్నది 

మాతం యిరవై వేలకి ముంచి ఉండదు అన్నాడు చిన్న నవ్వూ ఓ సిగ టూ 

లిగిసూ. 
అజాన్ 

ei] 

“అదెంటలాగ? ఇన కమిటాక్ స లెక్కల్లాగ బోధపడకుండా చెసే ప్రీవు” 

అన్నాను, 

“అనం తేలే. నేను పెటింది హాయ్యస్థు చెండరు. ఆ లాయర్ స సొ'సెటి 

అక్కడ గజం అయిదు రూపాయలచొప్పున జాగా కొన్నారు 5 నొడ్తూ కాలవలూ 

యేర్వాటు జని ఇలు కట్టడానికి జాగా వొప్పచెు, గ జాసికి పదిహేన్నుంచి 

పది హాడు హమ దాకౌ వుంది టొన్ వొనింగ్ వాళ్ళ రేటు. ఆ రేటుకి నేను 

మూడురూ పాయలు త కప ఇస 3 చ ప్బ్పసరికి సొసెటి చాలా సంతోషంతో వొప్ను 

కుంది. కౌని ఈ వాలకృష్ణమూ ర్తి గారున్నాదె, En నా టెండర్ని 
అలా నీట్లో నాన బెట్ట: దాన్ని వాడి చేతా వీడిచేత తిరగా మరగా లెక్కలు 

కట్టించి, శేను వంతలు యనభె ఆరు వేలన్న దాన్ని ఎవడో లక్షా కొంభ 

wre వేలకి చేస్తానన్నాడంటూ వొక యెష్టిమేటు సట్టుగొచ్చేడు!..అది 
తస నను నిర్హా రాంత పోయేను. కింద అదు ఫా. తనుకున్న దానిక ౦కే యాభి 

వేలు తక్తువ వొచ్చింది. ఈ వరొ్మ.సే ఆ నషాన్ని పూడ్సు కొని వై యాభై 

వెలు చేసుకోవచ్చుకదా ఆని నే చూస్తుంటే పులిమీద ప్వటలా వీడొకడు తగి 
లేడు, నా పీకల మీదికి!" 

నాకు చమట్లు పోశాయి. ఆ టెండర్ నేనే యిచ్చే నని ముందుగా తెలిస 

ఇందాక స్కూటర్ మీదుండగా నన్ను దయ తల్చుండే వాడా, రాజారావు; అను 
కొని కేజీ గాలి లోపలికి పీల్చేశాను. 

“మరి వాడెవడో అంత త త క్క్కూవకి చెసానన్న పని, లక్షరూపాయల 

తేడాతో నీశెలొ వొప్పు చెప్పాడీ వాలకృష్ణ్టమూ ర్తి రగు.” అన్నాను. 

“సరిపోయింది!” అని తల వేళాకోళంగా ఆడించేడు రాజారావు. “లోకం 

మీద నేనే మెరి వెధవని అనుకున్నాను అన్నాడు. నాకన్నా వెరి వెధవ్వి 
నువ్వొకడి వున్నావని స్ఫుంణకి తెస్తూ. 

“చూడు భాయ్ రె రైల్యే టయిమి చేవిళ్ళ పుపయోగం ఏమిటి. అనీ 

అడిగేడు: కొంచెం ఆగి. 

“అచదెమిటా (పశ్న?” 

హయ్యసు టెండర్ 24] 



“రెయిబ్ళ వొచ్చేక, ఎంత లేటుగా వొచ్చేయో తెలుసుకోడానికి, అలాగే, 

£ హయ్యస్టు టెండర్ నా దగ్గర తీసుకుని, Fe ala ఇంకో డి దగ్గి ర 

సుకుని ఈ వర్కులో ఎంత మిగల్పొచ్చొ లక్క చూసుకున్నాడయ్యో, బాల 
త్ 

కృషమూ ర్హీగారు. లక్ష మిగుల్పుంద అని కేలిం తరవాత, ఆ వరు సకివ్వడానికి 

పీక్లేదంటూ మొదలుపెట్టి. చివరికి, ఈ వర్హు సీకే యిస్తాను. మరి నా కేమిస్తావు 
a 

సో 

అంటూ దేరంపె మడు.” 

“అదా” అని తెల్లమొహం ను 

“ఆ వరు నొసెటీ అంగీకారంతో ఆయన నాకు వొస్పచెప్పెట 

డరు (ప 
౦ ఒం అనూ యాం “ది, రిని లో "శ క 

హాయ్యర్టు కుండరు (ప్రకారం సాబటచెత నాకు డబ్బు యిలయ్బి 
స 

అంతే 
భు చి “ శో cr డాం వ్ల ణా శ గ 

లక్షలో డెబ్బయి వెల మెరకి ఈ ఫాటైలి alc దాంట్లో వాలక ఫ్రష్టమూ 

99 

ఒక యిలు నేను కటించి ఇచ్చేటటూ మా యిదరి మధ్యా ఎర్చాటు అని రాజా 
య ట ట ది 

రావు కథ ముగించాడు, 

ప్త 



(జ్యోతి మాసప్యతిక; దీపావ? 1966) 

సాయంత్రం ఆరు దాకా పరధ్యానంగా ఆఖసులో కూచుని ఏదో పాత 

ఫెల్సు తెగ్గ్" ర రస్తూ ఆసందం పొంగుతూ ఉంపే ఎవరో వచ్చి అడిగారు; ఫలానా 

సినిమా చూసేరా, ఇవాళ ఆఅఖ(లో జా సుమండీ అని. అప్పుడు జొపకం 
| హ్ 

వచ్చింది; ఊకో ఒక (పెసిడెంట్ ఎవార్త్ సినిమా ఆడుతోందని. oe 

ఏళాలికి, సరాసరి ఫలానా సినిపూహోలు దగ్గరకొ చెయ్యమని కబురుచే ఫే 
శో 

టిఫిన్ తిని హాలు దగ్గర తళ్ళేస రికి నాకన్నా ముందుగానే ఆవిడగారు వూ 
గె 

చేరి చేటంఠర మొహంతో. సూరు వాల్ల ఏల్ఫులా వెలిగే కళ్ళతో, విశాల 

హాసంతో సన్ను ఆబా శ్యెనినోంది. అంత కులాసాక కారణ మేమిటో అడి గెయ్యా 

అనిపించింది. అడిగే ప్ప “ఆం యేంవేదుళలెండి.' అనేసి మామూలుగా తయారయి 

సోతుం దే మోనని భయంవేసి చిన్నబుచ్చతుండా నే కుశల _పళ్నలెసి కాలం గడి" 

శాను. ఆ (ప్రసన్నపదనం పదేపద చూడబుదైసింది. నలుగుర్లో ఉండిసోయా మే, 
ప్రశంసించి అభినందించే ఎవకొాశ౦ జారిపోతోందే అని దిగులేసింది, 

మత్తు వదిలింతరువాత తెలిసింది; ఈ వదనంలో పచ్చదనం ౨దనం౦గా 

రావడనిక్కా.౮ణం కొత్తకొత్త నగలేవో మెక మెరవడ మేనని. మెళ్ళోనే 
అని అ 

కాదు; చేతులకీనూ, మెడలో వెడల్పాటి జాణిమొగల నెక్షేసేకాక- చేతులు 
త్ రెండింటికీ రెండెసి జతల గాజులు పట్టుకొచ్చింది. నతో! pe ఎంత చెపినా 

ఈ భారి త స్రీలకి ఎరుపు సగలు పెట్టుకోడం, ఎరుపు చీరలు కటుకోడం, ఈ 
wn 

అల వాట్లు తప్పవు కాటి అ... భారత సై సంస్కృతిలో యిని (ప త్యెక రత్న 

కాలు గా మిగిలి వోతాయి.... ఏది ' ఏమైనా ఎరుప్పునగలు పెట్టుకుని అంతగా అంత 

మొహం చేసుకోవడం అనవసరం అనిపించింది. 

సినిమా చూసేం. ఇంటికొచ్చేం. భోజనాలుకూడా కులాసాగా కబుర్లు 

చెప్పుకుంటూనే చేసేం. అయినా ఎరుపు నగలు ఎందుకు తెచ్చేవు, ఎవరివి; 
ఎరుప్ప నగలో అంత ఆనందం ఎలా పొందగలుగుతున్నా వు..ఇలాంటి |పశ్నలు 

నేను వెయ్యలేదు, ఆవిడ తనంతట తాను ఈ విషయం ఎ త్తకపోగా, అవి తన 
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శనీరందమిద ఉన్నాయన్న చె తఈన్యంవల్ల ఈ ఆనందం అనే విషయం చూప్పుల్లో 

కూడా సూచితం కాకుండా గడుసుగా జాగ త్సగా కాలం గడి 'పేసింది; కాని 

చివరికి ఓఉడిలొయరెరి: 

వెనకటికి ఓ బంగారమ్మగారు రవ్యల ఉంగరం చేయించుకొని, మధ్యా 

న్నంపూట కబుర్లకొచ్చిన అమ్మలక్కలు పులుసులూ కూరలూ సివిమాలూ 

పం పువగ్గిర ఠగాదాలూ మాట్లాడసుకుంటూ ఉంగరం విషయం ఎవ్యరూ అడక 

హో ఈకో ఎ! ఉక్క పోసోంది; కొ సెపుఈ రవ్వల ఉంగరం తీసే ససానందిట అలా 

మా విళారలి రా(తి "వదుకో బోయే టప్పుడు క“ఇవిలీసి సెట్లో దాచి తాళం వెయ్యండి; 

ఆరుబైట పదుకుంటాం కూడాను; ఎందుశేనా మంచిది!” అని అవన్నీ నా 

కిచ్చింది. అప్పుడేనా నేను “ఎవరివి?” అనీ “ఎందుకుతెచ్చవనీ, “ఎరువు బరు 
వుతో సరదాలు తీర్తాయా” అనీ అడుగుతానని కాబోలు. నౌకు తెలుసు ఫోఅవును 

మీరు చెప్పింది నిజం; ఎరువుతెనె సరదా తీరదు; కనక కరువుతీరా మీరే 

చేయించండి” అంటుందని. అందుకని మాట్లాడకుండావాటిని పెట్లో పె స్లేసి, తాళం 
వెసొచ్చి నా మంచం దగ్గిర కెళ్ళిపోతున్నాను. 

“ఏమండీ...” అన్నది విశాలి గోముగా. 

వెనక్కి తిరిగాను; తనే నాదగ్గర గా వొచ్చింది, 

“బాగు లేవాండీ, నెకెసూ అవీ?” 

“ఏవ రివ వి” | 

“ఎవరివో_బాగున్నాయో లేదో చెప్పమంటే!” 
“ఎవరి పస్తువులమీదో మనభిపాయాలు చెప్పడం అంత మంచిది 

కౌ దె మో? 

_ “వాళ్ళతో చెప్పొద్దులెండి. ఏదో నున్లో మన మాట!” 
“నువ్వు వాళ్ళతో చెస్పవని హామీ ఏమిటో?” 
“చెబుదురూ! war మించిపోయిం చేమీలేదు.ో 

సుందరమ్మగారివేనాి” అని అవతలి వాటావేపు చేలు చూపించేను. 
తల నిలువుగా ఆడించింది విశాల. “ఆ ఉన్న నగలు చాలవు పే ఆవిడకి. ఇంకా 

జ్ కా 5 , న్నాయి. బల్ఫుటాక్ ఆఫీవ్లోకదూ,అయనకు దోకిగం!* 
ప రు తా 3 2, fr 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



f 

“పిసకండి పాపం! ఏదో ఒక ఆఫీస్. అందరికీ మీ డిపారుమెంటోనే 

శావాలం చే వీలవుతుందా?” ల్ 

“బహూ అయిన నైనా?” ఎని కదలటోయాను. చెయ్యి పట్టుకు ఆపింది, 

“అదిగాదండీ, ఆ నెక్షసూ, నాలుగు జతల గాజులూ అన్నీ కలిపి నాలుగు 

వందల యెనఖె అటండీ.” 

“ముంచి బంగా గార మేనా?” 

“నురీ చాపుందండీ. పట్టుకుని చూసినా తెలియల దేమిటి? అచ్చం ఇరవై 

రెండు కేరట్ల బంగారమైతేనూ!” 
“ఈపూళ్ళోనే చేయించేరా fo 

“eg! 

“వన న |? 

“సనితనం చావుంది కదండీ, ఎవరో వీరభ[ దమట. సినిమాహాల్ దగ్గిర 

కందో ద" 

“రిపోర్టు చేస్తానని చెప్పు, మీ సుందరమ్మగారికి. తెలిసిందా! ఈయనా 

ఆయనాకూడా గవర్న మెంటుకి అతిథులుగా వెళ్ళిపోతారు. దేశంలో బంగారం 

నిలవ లెంతున్నాయో తెలీక గవర్నమెంటు చస్తూవుంప, గవర్న మెంటు 

ఉ డోోగి అయిఉండి కూడా పెళ్ళానికి ఇరవై రెండు 'కేరట్ల బంగారంతో నగలు 

చేయిస్తాడా! చేసినవాడు ఏదో భుక్తి గడవక కూలికి కక్కుర్తి పడ్డొడే అనుకో! 

చదువుకున్నవాడుగ దాః; ఈయన బుధ్ధమెందిట?” కోప్పడ్డాను. 

“సరేలెండి.”, బుంగమూతి పెట్టింది విళాలి,“మిమ్మల్ని కొనమంటానే మో 

అని ముందర కాళ్ళకి బందాలు వేస్తున్నారు...” 

“నేనేం కొననని చెక్సలేదే! పధ్నాలుగు శేరట్లవి కావాలంటే. నేను 
త! 

"చాల్లెండి, నిర్వాకం! ఎంత సేపూ పథ్నాలుగు కౌరట్లు వస్తువులూ నల 

భయ్యా నెంబరు నూలుచిరలూ అంటూ కూచుంటారు...” 

ఒక్కసారిగా ఆవేశం వచ్చింది. దెశం అఆర్టిక పరిస్పితీ. గోలు స్రాండర్షు 

రిజర్వు బ్యాంక కికీ బంగారపు నిలవలకి ఉండె అనుబంధం_-ఈ విషయాలమీద 

ఉపన్యాసం యివ్వాలని. కాని ఎప్పటి కే రా[తయిపోయింది, తీక్షణంగా విళొలి 
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గనీ డీ [హా “orn MgC సాహు. అ నా అయిషం టల కళ్ళల్లొకి చు లూ స గట్టగ Goi 0 AY: గు ఢి క్రో ప స్యరకృమై 

కోతుందనుకొని. 

దిగా, గోముగా గొంతు మార్చుకుని అంది. కౌ టశా౦ ముళ్ళా ల షై 

వు శ న్. is చ్ ద్ కంత్రి డబ్బూ ఒక్కసారె యిచ్బయక్క రదటంద ముదట నూరొ నూట 

యాభయ్యో ఇచ్చి ఆ తరువాత నెలకింతా అని ఇవ నొంచ్చుట. ఆలా ఇచ్చే టట్టు 

ఎర్బాటు చేస్తానందండీ రుక్కిణస్కుగ గారు. 

“ఓహో, ఇందులో ఈవిడగారు కూడా ఉందన్నమాట. హు; పిచ్చి 
చ్చి లు. పాటల తెచ్చినవి తెచ్చినట్టిచ్చియ్ ఎరువు సొమ్ము బిరువు 

టో ఆనెసి గబగణా వెళ్ళాను, 

గ్రా eb 

ts 

అభ రుక్కిణమ్ముగారిని, మా యింటావీడ_అదే. మా యింటిగలావిడే అను 
కోండి___సంధొమ్మిది వందల ముప్పయిరెండులో అనగా ఆవిడకి పన్నెండేళ్ళ 
ప్పుడు పెళ్ళయింది; మరుస పేడ, అనగా ఆవిడికి పదమూడదేళ వ్పుడే. ఆయన 

ఫోయారుటి. అప్పట్నించి ఆవిడ తను ఓ గదిలో ఉండి. మిగతా యింటికి 
రెండు వాటాలు చేసి అ కిచ్చి కాలక్షేపం చేస్తూంది, మొగుడు పో యినొక 

కొద్దిగా చదువుకొని పంతులమ్మెంది. ఆవిడికీ మా విశాలికీ అంత స్నేహం 
న చ|తం sa ఆయినప్పుడు క్షణ మేనా ఆగకుందా వొచ్చి జొలున్ 
కౌవలసొచ్చింధి. సరి ఎ స్మత్రంలో నెనా దిగుదాంల అని. ఎకాయెకీ సతీ 
మణితో సామానుతో సహా వొచ్చేశాను. ఆఖరు రైల్లో ఆవిడా మేమూ వో 
కంపార్ట్ మెంట్లో యె కేం. అంతే. యిహ స్మృ్రతమూ "లేదు, సనా్యసమూ లెదు. 
“కొ త్రగా మా వూరికి బదిలీ ఐ వొస్తున్నారా అమ్మడూ” అసి ఆవిడ ముచ్చట 
పడడమూ: 

“ఇల్లేనా చూనుగోకుంగా వొచ్చేస్తున్నా మండీ” అని యోవిడ దిగుల పడమూ. 

“చూసుకోకపోకే జంకే ఆ మ్మా మా యింట్లో వో వాటా ఘాళీగా వుందమ్మా”. అని ఆవిడ అర్జా కిలో ఆగడమూ 
దాం తరువాత ఆ 

వేరే యేం అనకపోవడం, 

ఆవిడ గడుసుగా నవ్వేసి 

అర్థ గర్భితంగా నావేపు ఓసారి చూడ్డంత సృ 

“మాలాంటి వాళ్ళిళ్ళలో మీరుండరు 
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గావోల్సేండ” ( ఎని తను నొచ్చుకున్నట్లు తెలియకుండా యీనిళ్ల మెల్తీగా నొప్పిం 

చడం 

అంతలో యీవిడ యిదై పోయి, “అయాం ఎంత మాటన్నారు! వెళ్ళగానే 

క్స్ యిల్లు చూసి గాని యిం కెక్కడా అద్దిళ్ళ కోసం బోగట్టా చెయ్యంఅండి* అని 

హామీ యివ్యడ౦. 

ఆలా అలా, మేం సెషన్నించి సరాపరి వాళ్ళింటికే వెళ్ళి అక్కడే ఈ 
ఎనిమిది నెల్లి బట్ట సద్దుక ని పుండిపోవడం వరకూ పచ్చింది. 

ఆ నొట్నించి విశాలి; యిటు నా భార్యగా ఉండవలసిన బాధ్య శౌ కటి 

తనన త్రిమిదుంచుకునీ కూడౌ. అటు అవిడ re మతే త్తెక్కి పోయి. 

నొక్క_మాటలో చెప్పాలం కే పిలి స్తే కం ౦డా తయా రెందనుకోండి. 

ఆవిడతో బజార్లు షికార్లు wis po దగ్గిర మొదలెట్టి 

చీర్లెంచుకోడాల దాకా వొచ్చింది. వంటలూ వార్చుల్లొ సాయం చేసుకోడాల 

దగ్గిర్నుంచీ యక్స్స్ పెరి మెంట్లు చేయించడం వరకూ నడిచింది. త లంట్లూ అవీ 

లట స్పపడ్డప్పుడు పులుసులు పోసుకోడాల దగ్గిర్నుంచి ఆ తలుపుల్లేని బాతూ మ్కి 
కాపలా వుండడాల వరళూ వెళ్ళి వీపులు రుద్దుకోడాల దాకాసాగింది. ఆ బాత్ 

రూమ్ నించి యీ పడగ్గది వరకూ చాతాఖానీలు నిరాటంకంగా నిరవధికంగా 

సాగుతాయి, పెగా యిల్లు చిన్నది గదూ (ఆమాటంవేనే, మా ఆవిడకో-సం 

ముంచుకొస్తుంది) ఎవ రెక్కంట్లేంచి దూట్లాడినా అందరికీ వినిపిస్తుంది. గోడల 

మీంచీ త డికెలమీంచీ మాట్లాడ న కోవడం, అర్హరా(తయి దీపాలార్చేసుకు 

పంచాలమీద చేరినారూడా నీకటి గదుల్ల్ంచి చిన్న మెత్తు విలువచెయ్యని చిన్న 

చిన్న విషయాలమీద చేట bees చెరిగిపొయ్యడం. విసుగుపుడ్తుంది. 

దెండు మూడు సార్లుఏమే రః యిల్లు చాలడంకెే దె; ఎక్కడి కేనా మారి 

పోదా మే” అని నేను సూచిస్తే రూడా "ఎందుకు లెద్దురూ, చిన్న లుల్లయినా 

ఏద్రో సర్లుకుంటున్నాంగాో అపి సదెసే 

ఏం కూర లొండుకోవడం అనే విషయం దగ్గిర్నుంచి పక్క లెక్కుడ 

వేసుకోవడం అనే సమస్య వరకో ఆవిడ సలహాలు ఇవ్వకా మానదు; ఈవిడ 
అడక్కా మానదు. అడేమిటమ్మా చిలకా గోరింకల్లాగ యిద్ద రున్నప్పుడె 

ఒళ్ళు పచ్చగా యింత బంగారం పెట్టుకోవాలిగాని ఆనక నలుగురైదుగురు 

పుట్టాక చేయించుకుందాం అనుకు౦ జే మ్నాతం అవుతుందా? అని మా విళాలిని 
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ఆవిడే పురికొల్పింది. ఒకటి రెండుసార్లు నాతోనే అంది కూడాను.బంగారం 

ఎలాగేనా కొనుక్కో వాలన్న ఈ వట్టుదల విశాలి క్కలగడానీకి కారణం 

ఈవిడ (పోదృల మే! ఇలాంటి నగలు తనకి చేయించమని పీకలమిద కూచుం 

టుంది కాటోలు ఈవిడ. 

చివరికి ఈవిడ మా సంసారంలో చీదర సవేళ పెట్టడానికి ఉదకమించిం 

దన్నమాట. ఎనిమి పళ యింది మాకు పెళ్ళయి. ఎప ప్వుడూ దేని వషళిణం కూ 

మేం రెండు మాటలనుకోలేదు. అన్లేదు. చివరికి ఈవిడ ద్యారా ఈ రకం 

అనుభవాలు కూడా [పా స్తమౌతాయని స్ఫురించి భయం కలుగుతోంది. 

ఇంకో యింట్లొకి మారిపోవాలి. తప్పదు. 

విశారి ఇంటికీ తాళం వేసౌచ్చి పక్కమంచమిద పడుకుంది. అందరూ 

ఆరుబైట మంచా లేసుకున్నారు. నా కివతల పక్క మా కమర్షియల్ టా 

క్సాఫీసు రాక్షసుడు. ఆయన కవతల సుందరమ్మ అనేపేరు గల బంగారపు 

హిడింబీ. ఆవిడ కవతల రెండు మంచొలమీద వాళ్ళ నలుగురు పిల్లలూ. 

నాకు రండో వెపు మా విశాలి. అవతలగా మా యింటి గలావిడ, ఇంకా "అవ 

కల ఈ ఊళ్ళోనే రీకామీగా తిరుగుతున్న ఆవిడ పింతల్లి కొడుకూ. వాళ్ళందరూ 
మేం సినిమా నుం చొచ్చేలో గా ఒక నీ|ద తీసినవాశ్ళే. మేం రావడం, భోజనౌలు 

చెయ్యడం ఈ హడావుడికి మెలకువ లొచ్చేయి గా బోలు. మళ్ళా కబుర్త కి 

లంకించుకున్నారు. వరసగా త్మీవంగా కొక పోయినా అప్పుడో మాటా అప్పుడో 

మాటగాఅనుకుంటున్నారు. నేను వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడనని వాళ్ళ 
కందరికీ తెలుసు. అంచేత పలకరించలేదు. విశాలి రాగానే వాళ్ళు సినిమా, 
ఏమిటి ఎలా వుందన్న నెపంతో సంభాషణ (ప్రారంభించి నగ లెల్లా ఉన్నా 
యన్నారు మీ ఆయన? అని అడిగేసి. మరి మీకు చేయించడం మా శుమన్నారు 

అని పంచాయితీ చేసారే మో, వాళ్ళతో ఎలా యుద్దం చెయ్యడమని ఎప్పుడో 
చదివిన ఎకనామిక్స్ పాఠాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను . 

ఏదో పనిమీద ఈ వూరొచ్చి మూడు రోజులుండి, అప్పుడే వెళ్ళి 

పోయాడు రాధా కృష్ణమూర్తి రి, వెళూవెళూ వొడొడిన మాటలు వింటూవుంశేి 
సామ విశాలిమీవ చాలా కోపం వచ్చింది. “బర హోటల్లో దిగి తే యేడుసావని 
ey యింటికొ చ్చినందుకు మా బాగా చేసేవురా, యు రొచ్చినప్పుడు 
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హోటల్లో దిగుతానే. బుద్దొ చ్చింది” అన్నాడు, “ఇల్లు కొంచెం అ అనుకో; 

కొని మాకు సరిపోతుందిగదు టా!“ అని అ పయత్నంగా ఏిశాలిని సమర్డించేను 

“సోరా! ఇల్లు మార్చాలని నీకున్నా ఆవిడ మార్చనిన్తుం దెమిటి? నేసంళాచూసే 

న్లేరా అనేశాడు. మూడు రోజులూ వాడు సణుగుతూనే ఉన్నాడుగాని నేనే 

పట్టించుకో లేదు: పైగా మేమిద్దరం కలిసి ఏశాలితో వాదించి ఈ విషయంలో వో 

మంచి నిర్ణయానికి అనన అ చేతులారా జార విడిచేను. ఓ పూట 

హూవాడేదో సణుగుతూ పుంసే ఏిన్నట్టుంది, వికౌలి; * “అన్నగారు మాకీ యిల్లు 

చాలదని యిదపుతున్న ట్టుంది. పెద్దలు చెప్పినట్లు ఆలిమర్కటం యెలాగూ. 

చెయ్యలేక పోయారు మీ _ఫిండు; అందుకని యిల్లు చిన్నది తీసుకున్నా ర్లెండి. 

అయినా పదిమంది ఒచ్చి పో యీ సంసారం కౌదుగదండీ. ఏదో సర్హుకుపోతు 

న్నాం అని న్ చిన్న దూషణ నిరోధక ఉపన్యాసం యిచ్చేసి, వాడిచేత 

దాని కేముందితెండి. మీడ జాగా ఎడ్డస్ట్ మెంటాలిటి. దాని ప్రభావమే యిది” 

అనిపించుకొని. నావేపు గర్వంగా చూ సెసింది. 

“విశాలీ! నేను వేరే యిల్లు చూసుకుంటున్నాను, ఇంచక్కాా నువ్వూ క్ర 

ఏకి శ్రఅమ్మగారూ యిందులొ న్ తనో గోరింకల్లా కలకాలం కొాపరం చెయ్యండి. 

స ఇదే ఆశీర్యచిస్తున్నాను. నీకేమో, పుత్రౌ శ్రాభివృద్ధిరస్తు: ఆవిడ కేమో దీర్ష 

సుమంగళీ భవ! 

స్ట్ స్స! ఊరుకోండీ, ఆవిడింబ్లోనే ఉంది తూడానూ. ఏనబడగల్లు!” 

“నినబడితే? నాకేం, ఇంకి మెంటు సాప్ చేసుందా?ో 
a) జ క 

“చాల్చొల్లెండీ. ఏమిటా మాటలు? ఆవిణ్ణి పట్టుకొని దీర్హ సుమంగళీ 

అనొచ్చండీ శయ ర; ఆపిడ్డి ప తిన్నగా చూసేడు కాడుగనక 

ఆవిడ ఖవ్మ అలా టే అమో అని ఆవిడ తరపున విశాలి ఎకంగా. 

కంటతడి పెట్టుకోడా నికే సిద్ధమైపోయింది. 

మళ్ళీ ఆర్మాతి తనే సంభాషణ (పారంభఖించింది, 

“అన్ని టికీ ఇమ్ముగా పుంది సుమండీ ఈ యిల్లు. అద్రి తకుువ. మీర 

చెప్పండి; నెలకి యాఖయ్యోో, ఆరవయ్యోపోసి పెద్ద బంగళాలోకి వెళిపోతే 
మాతం డబ్బు వందడుగ తప్ప స మసావతల జు ఇంతకూ మీకు జీతంలో 
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ఏశాలీ నింపాదిగా “నేనేం చూడ ఖ్క ర్లేదు” ఆంది, 

“అంచు నేనే ఏదో యిల్లు చూసొచ్చేక, (వవేశించిన మర్నాట్నుంచీ ఈ 

యిల్లు నాకు నచ్చ బేదండీ అని రోజూ పోరు పెడదామని గాబోలు నీ ఉ గ్రైళ౦: 

అదం కుదరు.” అన్నాను: యుదానికి నిదమెన వాళాషగ. 
ద థి ధ్ ల 

“నం ఈ ఇంట్ల 0చి ఇంత వేగం మారిపోవటానికి వీలెదండీ.* ఆంది" 

విశాలి; నా ఆవేశం ఏమీ పంచుకోకుండా. 

"ఏం మూఢమి వుందా?” త్మీవంగా అని, మంచంమీద వాలాను. 

“మీరు అయిదు నిమషాలు శాంతంగా ఉంటే నేను మాట్లాడతాను. అని 

విశాలి లెచింది. బావిదగ్గర కెళ్ళింది, అనవసరంగా కాళూూచేతులూ మొహం; 

కడుక్కుంది. కాలయాపన చెయ్యడానికని తెలుస్తూనే ఉంది. ఇంట్లోకొచ్చి అద్దం. 

దగ్గిర చేరి ముస్తాబు చేసుకోడం మొదలెట్టింది. ॥ 

నేను నిశ్శబ్దంగా ఉండగలిగాను; కాని ఒక్కసారిగా “శాంతం” రాలేదు... 

ఈ యింటిలో ఉండడానికి విశాలికి ఎందుకు పట్టుదలగా ఉండి ఉండవచ్చు? 

బహుళా సుందరమ్మగారూ రుక్కిణమ్మగారూ తనకి మంచి సహవాసస్తురాళ్ళుగా 

ఉండి వున్నారేమో. ఇరుగూ పొరుగులను ఆ దృష్టితో చూస్తే అవి చాలా అవ 

సర మెనవే. అయితే చాలా స్వల్పమైన విలువ; అల్బమైన తాత్కాలికమైన అను 

బంధం. ఎ యింటికి వెళ్ళినా ఈ మాత్రం స్నృహితురాళ్ళని సుళువుగా సంపా 

దించుకో వచ్చును, ఇంతకీ ఏమంత విదుషీమణులు, ఈ మహిళలు! ఒకావిడకి 

త్రన భర్తని అత ని వుడో్యోగాన్నీ చూసి గర్వం; రెండో ఆవిడకి తన భర్థ 

లేకపోడం, తన ఉదోగగం చూసి గర్వం కాబోలు. నాకే అర్థం కావటం లెదా? 

ఒక వేళ విశాలివీ, వాళ్ళవీ అభిరుచులు సరిపోయి స్నేహం తియ్యగా వుందెమో! 

ఏమి అభిరుచులు! పురాణాలు మెచ్చుతారు. పౌరాణిక నాయకుల్లా సత్యకాలంగా. 

(వవ ర్తించే భర్తలు నచ్చరు. సాహసంతో సంస్కార పంథా తొక్కిన నవల 

ల్లోని పాత్రలు చూసి ఆనందిస్తారు. పొరుగింటి అబ్బాయో, అమ్మాయో అలాటి 

పనేదైనా చేస్తే బుగలు నొక్కుకుని చెవులు కొరుక్కుంటారు. సినిమాలు చూసీ 

మెచ్చుతారు. అలా (డెస్ చేసుకున్న వాళ్ళని అలా మాట్లాడి వాళ్ళని చూసి 

మెటికలు విరుసారు....ఇలాంటి నేలబారు అభిరుచులు కలిగిన వాళ్ళని ఒక్క 

దగ్గర వదిలిపె డ్లే సంఘర్షణ తటస్టించదు. ప్రగతికి అవకాశ మే లేదు. పరస్పర 
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(ప్రశంసల వల్ల స్నేహాలు బలపడతాయి. ఈ సామాన్య సంసార నాయికలు ఒక 

ర్నొకరు (పళ ంసించుకోడానికి వీళ్ళకున్న చరిితేమిటి? సంఘానికి ఏళ్ళు చేసిన 
సేవేమిటి? భర్తలమీదా, పిల్పలమీదా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు. మా ఆయన 

ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడం కే మా పిల్ల లు ఆంత౦త బుద్దిమంతులని, స 

ఆయన బంగారం కొన్నారంచే మా ఆయనే బంగారు అనీనూ. 

“ఏమిటండీ ఆలోచిస్తున్నా రు?” అంది విశాలి, నా పక్కనొచ్చి పడుకొని. 

“సం నేదు” నేనటు తిరగలేదు. మా యిద్దరి మధ్యా యెక్కువ కాళ్లీలేదు. 

అందుకని ఎడంగా జరిగేను. “తల ఎత్తయి పోయిం” దంటూ వొక దిండు తీసి 

యిద్దరి మర్య్యా కము న. 

“దిండు కాదు వెయ్యడం, క త్తి వెయ్యాలి. అప్పుడు భ_ర్భృహరి చెప్పి 

నంత గొప్పవారపుతారు మీరు.” విశాలి ఎగతాళిగా నవ్వి, ఇంతసేపూ నావేవు 

తిరిగున్నదల్ల్తా, అటు తిరిగిపోయింది, 

కొంతసేపు నేను మాట్లాడలేదు. 

“నామీద కోపం పోయిందాండి?” 

“ఫీమీద కోపం నాకెందుకూ?" 

“డ్య(హూం 1,,...ఆంపే కోపం సోలెదన్నమా పే. అయినా మీరు "కోపం. 

లేదంటున్నారు కనక, నే నడిగినదానికల్లా సమాధానొలు చెపారా?....అంకె నే 
ne 

నడిగేడాన్నీ wet చె ప్పవాళ్ళూ అన్న దృషితో కాదనుకోండీ_....*” అదొఠ రకం 
a) 

గడుసుక నం: దభాయిస్తూనె, _దైతిమాలుకుంటున్న ట్టు స్వరం పోసుకోడం: ఆ 

మాటలూ అలాంటివే వపయోగించడం,. 

“అడుగుదూ'” అన్నాను, విసుక్కు.0టున్నట్టు, కుతూహలం తెలియకుండా 
వుండడానికి. 

నంత ఈ యింటి కట్చి ఎన్నాళ్ళయింధండీ?"” 

“ఎనిమిది నెలూ! 
రా a 

“ఎనిమీ దిరవయ్యయిదు అంత ౪ 

రెండు పందలు అబ్బా! రుక్క్మణ మ్మ గారికి మా మూలంగా రెండు 

వందలు ముటాయన్న మాట! 
(అ) 
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“ఆర్నెల్ల కిందట మా తమ్ముడొచ్చాడు మీకు జ్రాపకం ఉందా?” 

“ఉంది!” 

మా తమ్ముడు మనకెంత ఇవ్వాలి?” 
“నూట యెనఖై ( 

“మొత్తం ఎంతయింది 1” 

“సీకమైనా మతిగాని పోయిం దేమిటి విశాలీ! రుక్కణమ్మగారికి అధెకింద 
నెల్నెలా యిచ్చిన అద్దనూ, మీ తమ్ముడు నాలుగేళ్ళ బట్టీ ఇదుగో ఇస్తా నదుగో 
ఇనానని తిప్పుతున్న సౌమ్మూ మొ త్త మెమి పే?” అనీ యిటు తిరిగాను. 

విశాలి నావేపు తిరిగి ఒక్కక్షణం చూపు కలిపి, మా మధ్య ఎన్న దిండు 
మొహానికి అడ్డం పెట్టుకుని అల్ల రిగా నవ్వుతూ “అవునండీ, రెండూ మొత్తం 

చేసేను” అంది. 

“ఆంపే” 

“చెప్పుకో వాలి,” 

“నెల్నెలా ఇంటావిడకి అద్ది యివ్యడ ౦ లెదుపే 1? 

కం స్ట రిచ్చేరు, నేను పుచ్చు కున్నాను.” 

తర తమ్ముడు ఆ డబ్బు సీ చెతికి ఇచ్చే సేడు కూడానా 1” 

“ర 1 

“అదీ ఇదీ కలిపి నువ్వు బంగారంకాని కొన్లేదు గద! 
శ 99 

శత తత. ఉత శ ఎవ శతాఖ 

“మాట్లాడ వే మే?” 
ఉరి 

శక + 9% 

కథ 448 

దిండు అద్దం తీశాను. మొహంమీద రెండు చేతులూ కప్పుకుని దొంగ 
చూపు చూసోంది.... న అ. కొనుకో్క_మన్నారు కదండీ?” 

“నేనా? 

“ఇప్పుడు కాదులెండీ. మనం కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ 

మనింటికొ సే” అంది, 

అత్తగారు అడిగింది: ఏమయ్యా ఇలా డబ్బు బ్యాంకిలో వేసే బదులు 
ముచ్చట కేనా ఒకటో, రెండో వస్తువులు చేయించరాదుటయ్యా అని, *మిగుల్బు 
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కుని దాచుకొని కొనుక్కో మనండీ. నే వద్దన్నానా [” అనో యేదొ, అస్నటి 
కెయ్యది (పస్తుత మో. చెప్పినట్టున్నాను . 

జరు మంచమ్ముడ లేచి కూర్చున్నాను. “అంచేత? నువ్వు నా కళ్ళుగప్పి 

బంగారం కొంటావా! ఎంత తెగింపు; మీ తమ్ముడిచ్చింది తీసుకుని ఎలాగో వాడి 

నోరు మూళావు బాగానే ఉంది. కాని ఇంటావిడకి (పతినెలా నేనే స్వయంగా నా 

చేతో ఇస్తున్నానే, అదెలా తీసుకుంటున్నా దే!” 

“మీరే అంటారు కదండి. ఇష్టం ఉం పూర్షం ఉంటుందని!” 

“జానాను.” అన్నాను గట్టిగా. “వస్తువులు చేయించుకో మన్నానే అనుకో, 
దేశంలో నలుగురూ ఎలా చేస్తున్నారో చూసుకుని నువ్వు పధ్నాలుగు కా రెట్ల 

వస్తువులు చేయించుకోవలసింది[ో 

“ఇంకా నయం ! ఇ తడివో, గీలువో పెటుకోమన్నారు కాదు.” 
ఈత. రు A 

“గిలువీ, పధ్నాలుగు కారెటనీ ఒకపేనా ఏమిటి ! ఎందుకు అడదిడగాం వ గి డ్డ 
మాట్లాడ తావు ల 

ఇంకా ఆ మాటకొ సే గిల్లు వె నయం! ఈ పధ్నాలుక్కా రెట్ల వస్తువులు 

పెట్టుకుంటు వొళ్ళంతా మంటలుట ! మొన్ననొకావిడ చూపించింది: పాపం, 

మెడమీదా గుండెలమీదా ఎర్రెరగా పెద్ద పెద్ద మచ్చలు పడ్డాయి..... ఒకే 
దురదలట, ఆ మచ్చలు పడ్డ చోటల్లాను. అదంతా రాగి ఎక్కువగా కలపడం 

వల్సేనుట 1" 

“ఇలాంటి కాశీమజిలీ కధలు నా దగ్గిర చెప్పకు.... సరే. జరిగిందేటో 
జరిగింది. రెప్ప పొద్దుచే లెచి ఆ వస్తువులు మర్యాదగా నా కప్పచెప్పు... నాకు 
విరుద్దంగా నువ్వు చేసిందంతా ఎలాగో సర్గుకుందాంగాని, చట్టానికి విరుద్దంగా 
నువ్వు చెసిందాన్ని క్షమించడానికి నౌకు సవర్ను లేవు. ఆ ఇరవై రెండు కారెట్ల 
బంగారం సెట్ బ్యాంకి ద్వారా గవర్న మెంటు పరం చెయ్యవలసిం దేను.ో || 

ఎంత పాను! రుక్కిణమ్మగారి డబ్బు తరవాత ఎప్పుడో నెలికింతా అని 
యిచ్చేటట్టు ఒస్పందమట. మొతం పడ్డది మూడువందలు. నెలకీ' ఇరవయ్యో, 
పాత్రికో యిమ్మందిట. నాకు శతెలిసిపోయిన త ర్వాత ఎంత ఇవ్వాలో, ఎలో 
ఇవ్వాలో నేనే చూసుకుంటానని ధై ర్యమట.... అందుకని ఆవిడకి నమ్మకం ఉండ 
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డొ నికి వీలుగా, మేం (౮ అప్పు తీరేదాకా తః ఇం బ్లోనే ఉండాలట, శుగా, మాకు 

ఆ మాతం సాయం చేసినందుకు తనకి ఈ మాతం సాయం చెయ్యశా ఆని. 

మేం వెళ్ళిపోతే రః ఇంటికి మళ్ళీ ఎలొంటి వాళ్లొస్తారో._ అధ్రై తిన్నగా 

ఇసారో ఇవ్వరో, రాతి పగలూ ఎలాంచెలాంటి మనుషులు ఎలాం ఆలాంటి 
జులుం చేస్తారో. ఇలా భయపడి చాలా ఇదె ౦దిట. 

“ఆల్ రైట్. ఆవిడ అప్పురపే బ్యాంకులోంచి (డా చేసి తెచ్చి మొహ 
మ్మీద కొటాను. వదీకూడా కావాలంకే ఇద్దాం, కౌని రెండు షరతులు. ఒకటి. 
ఇలాంటి ఇంటిలో మనం ఒక్కా రోజుకూడా ఉండడానికి మాతం వీలైదు, 

రెండు: చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నా కస్పడీలో, అంపే నీ దగిర; ఇరవై రెండు 
'కేరట్ల బంగారం ఉండడానికి అసలె ఏల్లెదు. [5 కాం పట్టు కళ్ళి సైట్ బ్యాంక్ లో. 

విళొాలి హఠాత్తుగా మంచందిగింది. “ఎమిటండి, మీ చట్లాలూ మరూనూ; 

నాకర్థం కాలేదు! .. . నేను ఏ (పభుత్వానికీ, ఏ చట్లానికీ వెరనను, మీకు ఏరుద్దంగా 
చేసిందే మీరు కమించేనన్నారు నాక దేచాలు, నేను మీకు జడ వాలిగాని (పభుత్వా 

నికి నేనెందుకు జడుసాను?.. *” అని పె"పై తెరిచి, తక్షణం నెక్లెసూ, గాజులూ 
తగిలించేసుకుంది. “మీరు ఒప్పుకున్నారు గనక ఈ కణం౦నించీ జస నాపి. ఒంటి 

మీదున్న బంగారం తీసెసుకోమని ఏ చట్లంలో వుందో ఆ చట్టం చేసినవాణ్ని 

రమ్మనండి!” అంది; మేమిద్దరం ఓపార్టి అయిపోయినట్టూ తనతోబాటుగా నేను 

గోల్స్ కంటోల్ యాక్ట్ ని వ్యతిరేకించడానికి సిద్దమని తనకి తెలిసిపోయి 
నట్లూనూ, 

ఫా ప్రక ¥ 

పొద్దుట కాఫీతాగాక, కాసేపు దె (ధీభావంలో పడ్డాను. చట్టానికి వ్యతిరె 

కంగా ఈ నగలు నా ఇంటిలో పుండడం భారత పౌరుడిగా నౌ బాధ్యత ను నేను 

సరిగ్గా నిర్వర్శించ లేదనడానికి ఒక ఉదాహరణ. అయితే ఒంటిమీదున్న 

బంగారం తీసుకోమని ఏ చట్టంలో ఉందో, ఆ చట్టం చేసినవాణ్ని రమ్మనండి; 

అనే నవాలు కూడా బలంగానే ఉన్నటుంది. కొన్ని రకాల చీదరలు, వాటిని 

ఒదుల్బుకో వాలని (పయత్నించి వర వాళు అనుభవించటంకంటి ఆ చీదరలే 

భరించడం సుళువు. చివరికి ఒక నిశ్చయానికి త్వరగానే వచ్చాను. ఆ వస్తువులు 

తీసు కెళ్ళి సెట్ బ్యాంక్ ఏజెంటు నడగాలి. అవి ఎలా, ఎవరికి, ఎక్కడ ఒప్ప 

22 “ 261 



జా 
వి ళో శే hi అ గి న ఠప్పుతుందొ అనలు పదతేమిటో....! విశాలికోసం చూశాను, ఏ్రజ్లో లి ధి 

మంతాంగం కోసం పక్కవాటాలో కెళ్ళినట్టుంది, శే కేశాను. 
గల గల్లాడుతూ వచ్చింది ఏకొరి. ముహం కలకల్లాడుతోంది. ఒళ +0తా 

ముల ఓ మిల్లాడుతోంది. సంతోషం రండు రెట్లయినట్టుంది. కారణ మేమిటో! 

“పాపం ఆడప్రాణం గనక, ఆడ వాళ్ళ కష్టసుఖాలు గుర్తుంచుకుంది, 
మహనీయురాలు!” అని చెతిలో వార్తాష్మతిక నా చేతికిచ్చి, రెండు చేతులూ 

రయ ఒప్పుల మడిచి పెట్టుకుని “ఇస్పుడెమంటారు” అన్న _సశ్న 

నం స్తూ అడక్కుండా ses, 

పరు తెరిచాను. “ ఇరవై రెండు కాకర ట్ర బంగారంతో నగలతయార్ కి 

పథాని అనుమతి" 

సీపు గోల్డ్కంటోలు యాకు సంస్కర ణార్థం మౌనం వహించాను. 
ర 

బజారు కెళ్ళబోతూ గుమ్మం దావేను. “బజార్లో క్యారట్లు దొరుకుతే 
తీసుకురండీ. మాంచి ఇరవై రెండు క్యారట్ల హల్వా చేసి పెడతాను, తిందురు 
గాని!” అని విళాలి కేశేసినట్టయింది. 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ దీపావళి, 1983) 

'సర్వ'జన ౩ సుఖినోభవంతు 

చెప్పవలసినవన్ని పనివాళ్ళకి ర ప్పసిః టౌ నెళ్ళిహోదామని రోడ్డు 

పక్కని నిల బెట్టిన జీపులో (డయివర్ సటులో కూర్చుంటున్నాను., ఇంతలోకే 

“నమస్కారం సార్ అని కొత్త గొంతుతో పలకరింపు. జీపుపక్కనే సెకిల్ 

ఆగడం... దానిమీంచి “సింహాచలం” దిగడం 

వెనక నేను సర్వెడిపార్డ్ మెంట్ లో సని చేసినప్పుడు హొలాలూ, 

ప్రలాలూ కొలవడానికి వుపయోగించే గొలుసు పట్టుకుంటూ పవృండి చై న్మన్ల్లో 

ఒకడు. సింహాచలం, 

"”ఏంటోయ్. సంగతి?” అన్నాను మొహానికి నవ్వు పులుముకుని, 

“పెందుర్తి బంగళాకొడ మా యినస్పెటు సుబ్బారావుగోరు క్యాంపు 

సార్. ఆరితో వొచ్చామండి సీనూ అప్పలసా6వి6నీ__” 

వ. దయా, $9 

remy సార్ తమరూ. అమ్మగారూ, అమ్మాయిగా రూ” 

“మరే రా. సుబ్బారావుగా రున్నారా, పతకాల ee 

“బంగళాకాడ నేరండి, అయిస్ఫూలు జాగవ లున్నరండి.” 

“అక్క డమిటుంది కొ ల 

“కల గాట తస ఇట నవ్వాపుకోలేక పోయాడు సింహాచలం. *చయికి 

లింగు నేరు స్తనంండి”. 

సుద్చారావుగారు, నేను సర్వ డిపార్ట్ మెంట్లో వున్నప్పుడు నాకు పై అధి 

కౌరి. నేను డిప్యూటీ సర్వేయర్గా చేరినప్పటికి ఆయన సర్వేయర్. నేను సర్వే 

 యర్గా _పమోషన్ తెచ్చుకునే నాటికి ఆయనకి ఆయనకి హెడ్ సర్వేయర్ 

(పమోషనొచ్చింది. షై యా? వున్నప్పుడే ఆయన ఇన్ సె స్పెక్టర్” 

కూడా అయ్యాడు. ఈ తోపుగా నాకు అందులో విసుగు పుట గొట్టపు బాపుల 
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తవ్వకం కం(టాక్స్ లు తీసుకుంటూ ఆ వుద్యోగం మానేశాను. ఆయనకి న 

యే్యేళ్ళు దాటుంంటాయి. 

కుంటున్నారు.... ముందు హాండిల్ ఒక “చె న్ మన్” పట్టుకున్నాడు. వెనకాల 
ర ర్జు 

సిటూ కారేజి కరిసి ఇంకోడు. సర స్లో గొడుగు పట్టుకుని వె రుమీద నడిచే 
అమ్మాయిలా ఊగుతూ, జోగుతు ఫెడలింగ్ చేస్తున్నారు సుబ్బారావుగారు. 

సుబ్బారాబుగారు వ్యక్తిగా “దాలా మంచాయన.” తన సిబ్బందిని “కొంది 

వాళ్ళుగా” కాక, *గ్రోట్టి వాళ్ళుగా” చూపేవాడు. 

“నర్వ ఉదో్యగం చెయ్యడానికి గొడులా కషపడగలగడం (పధానం. 
a డం 

రెండోది చక్కని దసూరి, ముచ్చ చున అంకెలు. మూడోది. కరణంగారి అరుగు 
Bn + రా 

మీదగానీ, మున్సబుగారి పశువుల కొట్టంలోగాని, పా్యతుడుగారి కళ్ళాలొగా నీ... 

ఓపిగ్గా వంట చెసుకుని సుష్టుగా భోజనం చెయ్యగలగాలి, 

“న్టీశ్రర [లక స్నానము 

భూతల శయనంబు, ఒంటిపూట అశనంబున్, 
నాతిగల _దహ్మచర్యము..." అని వొచ్చె చాటు పద్యానికి నాలుగో 

చరణంగా.. 

"నాత్రరమా స ర్వెపార్రి నౌకరిచేయన్” అని కలిపి దాని? సర్వేకి ఆను 
వర్తితం చేసింది సుచ్చారావుగా రె. 

అలా, “నాతరమా, సర్వ సాగర మీదను, నళినదశేకణ రామా” అను 
కోకుండా సుబ్బారావుగారు తాను స్వయంగా కష్టపడుతూ తను నిరేశించిన 
ఏంంగా కష్టపడగల (పతి ఒక్కర్నీ అభిమానించేవాడు. అది గదాధర పట్నా 
యక్ గానీ, చార్లెస్ ఓబడుగా నీ, సయ్యద్ అహమ్మద్ గానీ___ 

ఎంత దూర మెనాసరే, నడిచెయ్యడ మే ఆయన కలవాటు, “బస్సుంది 
సాల్, ఇంకో గంటలో” నంపే, “ఆ గంటసేపల్లోనూ నాలుగు మెచ్చు నడ 
వచ్చు, ఆ తరవాత ఎలాగూ నాటు దారేకదా. ఆ మాతం దానికి బ స్పెక్కడం 
యెందుకూ? పదండి సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుదాం__ అనేవాడా 

త్ 
యన, ముందుగా అదుగేనూనూ. 

ఇప్పటి కథకాదిపి__ 
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1958 నొటిది__ 

విశాఖపట్నం నుంచి చోడవరానికి శంగవర్పప్పు కోటకి, అనకాపల్లి కి 

విజయనగరానికి. ఈ పెందుర్తి నాలుగురోడ్త జంక్షన్ ద్వారా రోజుకి రె 
బస్సు లిటూ, రెండు అటూనూ. మళ్ళా పొద్దున పశేయేలాగా అవే వెనక్కి రావాలి. 

అందుకే సుబ్బారావుగారు నడక మ వు, 

అలాంటి సుబ్బారావుగారికి నలభె ఏళ్ళు వెళ్ళక వెకిల్ కొక 
నేర్చుకోవలసొచ్చిందా? 

“క్రీళ్ల నొప్పులా? అని అడిగాను, 
ద్ర జ్ఞ నొప్పులూ లెవు, కాళ్ళ నొప్పులూ లేవు, అంతా రాత!” 

“మీ రాత బాగానే వుంటుందికదా!” 

“చేతిరాత బాగానే వుంటుంది కౌని తలరాకే యిలా తగలడుతోంది. 

ఎప్పటిక ప్పుడు చేక పోతే అరవయో్యయేట అగ్నిగండం అన్నట్టుగా ఇ'దెమిటి 

చెప్పు, నాకీ వాట్లు?” 

“రా, కా కెళ్ళాం" అని నన్ను లాగాడు సుబ్బారావుగారు. 

“భోజనం పెడతారా?” అన్నాను నవ్వుతూ. 

“ఓ! అదంత భాగ్యం” 

“*న్పిజంగా నే నండోయు గురూగారూ, హా స్యెం కాదు.... మ చేతి భోజనం 

రుచి చూసి యన్నాళ్ళయిందో! సర్వే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పోగొట్టుకున్న 
మ హద్భాగ్యాల్లొ అదొకటి” 

“పోవయ్యా, మరీ వెక్కిరిసావు! సర్వ ఉద్యోగంలో భాగ్యాలొ హటా? 

బాధలే. అన్నీను!___ నడు, నడు!.... ఎంతక్కాన్నావీ జీపు?.... నువ్వే నడి 
పస్తున్నావా?” అంటూ బీపెక్కి కూర్చున్నాడు. 

“OE Dh (డయివరున్నాడనుకో డి. ఐనా నాకు సరదా. 

షః 3 ప 

ఉన శ్చట్రి గోపాళంగా ర” అంటూ బంగళాలోకి చేరక ముందే జీపు 

చప్పుడు విని మళ్ళీ ఏ మొగుడొచ్చాడో అనుకుంటూ కాబోలు పరుగులాంటి 
నడకతో ఎదురొచ్చిన రాఘచం[దరాజుగారు పలకరించారు. 

రామచం[దరాజాగారు మా అందరికన్నా వయసులో పెద్దవాడు, కాని 
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(ప్రాఠమిక విద్య తప్ప అర్హ త లేకపోడాన్ని సర్వేయర్ గానే మిగిలిపోయాడు. 

అయితే యేం? మున్నద్ది రాత, ముద్దులొలికే అం కెలు' కొల్ల కొల్బాడ ౦కు 

“లింకు” తేడా రాదు! 

“అద్దిగదీ.... ఈ బీపెటిి ఈ యట్టి హాస మేటి, చెప్పేరెగాదు!.... మొతా 

సికి మా డిపార్మెంటొ దిలి దా దాగుపడ్డార్డెండి మిరె స 

“ఈ జీపులాంటిది పొద్దుశే దొరికుం చ యెంళ బాగుణ్లోకదా” అన్నారు 

ఆ ఉదయం. 

తెల్లారగట్ల మూడింటికి విజయనగరంలో రైలెక్కి, “పెందుర్తిలో దిగి, 

సరాసరి సాలుగురో ద్ర జంక్షన్ దగ్గిరికి నడిచొచ్చేసిన ఆఫీసరు. (అస సెంట్ 

డై రెక్టర్ అంటారతన్ని. ఉద్యోగ పంంగా) బంగళాలో తన క్ 'దిలి పెట్టిన 

భాగంలో ప వేశించి: ఇన్ స్పెక్షన్ వపగుంట (గామంలోనని _పకటించాడట, 

సరకదా అని; ఉన్న బం(టోతుత్తోనూ చై చెన్ మన్ ల్లోనూ కౌ స్త స దిట్టమెన 

వాళ్ళని గొలుసులూ an జెండాలూ సు త్తి సేనాం వగైరా యిచ్చి 

లా పంపించేసి, ఒకి ముసలి పూ కస్ట కఫ పోటల్నించి ఇద్డన్లు 

తెమ్మని పుర్యాయించి మరో క్రీళ్ళవాత ప్పీనుగని వెణ్నీళ్ళు కాగ బెట్టమని 

కూచో బెట్టి; కాలకృత్యాలు తిర్చుకున్నారట రామచ ౦ దరాజుగారూ, సుబ్బారావు 

గారూనూ, 

కొరుండా నే నాలుగురోడ్ల జంక్షన కట్చి విశాఖపట్నం వెళ్ళే 

ఇంకేపబంద్? (పతి బస్సుల రోనూ కిక్కిరిసి జనం నిలబడ్డ వాళ్ళ, వేళ్ళాడే 

వాళ్ళు=టాప్ వం. కూర్చున్నవాళ్ళూనూ. 

“వాటీజ్ డిస్? ఈ (చ్రేకిన స్పెకర్లూ. ఆర్ టీవోలూ నిద్దరో తున్నారా? 

ఏమి: ఆరాజకం” అని పీళ్ళమీది కంకి త గులుకున్నాడట. సరే డిపొర్ 
రు 

మెంట్ ఆహీనరు. 

“సార్, ఇవాళ సింహాచల పుణ క్షే త ౦లో చందనయా(త సార్ ,అంచేత 
a? అనం గూ we 

సార్. అదు బెష వెళ్తే బస్సులూ రజా కంపల్సిరిగా ఇలా రద్దీగా నే ఉంటా 

యండి సార్ [1 
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అజ) రైతే యలా వెళ్ళడం; ఇన్స్ పెక్షనుకి?” 

“లుట్ కా యౌర్వ్చాటు చేసాన్సార్ ,” అస్ సుబ్బారావు పక్కకి జారుకో 

66 ౪ 
ల 

_వోగా. 
“ఆగు! అని గద్దించి; “ఎంటనుకుంటున్నావు నా గురించి సీ మనసు 

లోకి? నేను, అసిఫైంట్ డై రెక్షరాఫ్ సర్వేని; నాలుగువందల యాభె మంది 
సిబ్బంది మీద ఎకెక అధికారిని; జట్ కౌలో _పయాణం చెయ్యాలా” అని 

జట్ లా విరుచుకుపడ్డాడ ట.. 

“సార్; మరేం చేయమంటార్యార్; బస్సులన్నీ ఇ చాళల్లా ఇలాగే 

ఉంటాయి సార్” అని సుబ్బారావు బిక్కమొహం వెయ్యగా; 

“మన ముగ్గురికి మూడు కిళ్ళు బెత్తాయించండి. వెళ్లాం!” అని (పసన్ను 

లయ్యేరట; ఆఫీసరుగారు, 

కౌని, సుబ్బారావుగారికి ఒసెకిల్ తొక్కడం రాదు. 

రొజుగారు పెద్దవాడు, తనొక్క_డే అయితే ఎలాగో ఈడుసాడుగా నీ, 

“డబిల్ఫు” లాభం లేదు. 

“నాన్సెన్స్! ఎవడయ్యా మీకీ ఉదో్యగాలిచ్చింది?” అని అగ్నిరుదుడ 

పోయి, ఆఫీసర్ నడిరో డ్గుమీద నానా గంతులూ వేసేసి; అల్లంత దూరాన్న 

నిలబడి ఇటు చూస్తే ఏం తప్పో అన్నట్టుగా పరధ్యానం నటిస్తున్న బంటోతుని 
అంతక౦ పే భీకర మెన అరుప్పతో పిల్చి; వాడి చేతిలో ఉన్న మూటతోంచి కొగి 

తాలు వూడపెరికి; అస్పటి కస్పుడు అక్కడికక్కడ ఒక “మిమోి రాసిచ్చేడు 
సుబ్బారావుగారికి, 

“అందింది* అని రాయించి సంతకం తీసుకున్నాడు. 

“ఇందుమూలంగా తెలియజేయడ మేమనగా, మన విజయనగరం సర్వే 
పార్ట నెంబర్ ఫోరొలో ఎగ్జిక్యూటివ్ (బయట తిరిగి పనిచేసే) ఉద్యోగుల్లో 
కొందరికి వైకిల్ తొర్కడంరాదని దిగువ సంతకం చేసినవారి దృష్టికి తీసుకు 
రాబడింది. ఇది చాలా పెద్ద లోటు; గొప్ప వెలితి, కనుక; శ) వి, సుబ్బారావు 

అనే ఇనస్పెక్టర్ నెంబర్ టూ; ఈ మిమో అందిన ఇరవై నాలుగు గంటల 

లోగా సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నట్లు మాకు ధృవపడకపోతే ఈ విషయం 
రెవెన్యూ బోర్డుకి రిపోర్టు పంపి, సదరు సుబ్బారావును హెడ్ సర్వయర్గా 
రివర్లన్ చెయ్యనుని సిఫార్సు చేయబడుతుంది” .అని, ఆ మిమో. 

సర్వ? జనా సుఖిశో భవంళ్లు 267 



అలా మిమో ఇచ్చిందేకాక.. 

" “సాయంకాలం లోపుగా 'సెకిల్ 

పోతే నా సంగతెరుగుదువుకదా! రేపు తెల్లారి ఆఅతతంపళత ఇక్కణ్నించే 

రిపోర్లు పంపసా నేమనుకున్నావో[ ఆని ముఖ _సంగా కూడా హెచ్చరించి. 

“అదుగో. ఆ బస్సు ఖాళీగా వెడుతోంది, దాంటో నెను అనకాపల్లి వెళ్ళి 

పోతాను, అనకాపల్లి తాసిల్దార్ తో నాకు రెండు మూడు ఫైళ్ళమీద డిస్కషన్ 
ఉంది,” అని చెప పృనసి; "ఎక్కు. Ls ఆ బ నిక్కు అని గదమా 

యించి అదె spa 

తొక్కుతూ కనిపించేవో సంసరి, లేక 

అంతా విని, పకపకా నవ్వాను, గొప్ప యముడే దొరికాడు మీకు; 
గురుగా రూ | 

సుబ్బారావుగారు కుంపటిమీద ఉడుకుతున్న కూర దించి; పోప్ప పెట్ట 
డంలో సడ్డాడు. 

“ఇక్కడే కాదండి, ఇలా రెండు మూడు సోట్ల యెగిరెగిరి పడ్డాడ ౦డీ 
యన; సైకిల్ తొక్కడం hiss కిందశేడు డిశ ంబర్లోగా వాల; 
శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంలో కాంపేసి; పొందూరు దగ్గిర సిరిపురానికి పది 
చెబా సె కలుమీద పయనమయ్యాడం౦డి. నేనండి, aaa సింవాచెలం 
గారండి, మరే సామిరాజండి, అల్లాడు లేడండి, సివరాం పట్నాయకండి. ఇంత 
మంది[నమ్మన్నాడండి. ఏటీ; బం|టోతులు పది మందికాక ;: ఫమేమంతాను_ 

సామిరాజు లేడండీ; పొట్టి సంతులు. ఇంగ్లాండ్ రాలీ తీపేడండి, అది 
జూన ఈయనగారు సంబరపడిపోయి. ఆ సి కిల్ "నేను శ్ర తొక్కు_తాను; నువ్వె 
ని కిలుచ్చుకురా అని. రూపాయ త్రీ తీసిచ్చాడండి సామిరాజుకి. ఇంక అతగాడు 
చేస్తె సెదెముందండి? సామిరాజు అద్దె సే కిల్మీదొచ్చాడండి. 

ముందెమో యే.డీ. గా రు రె రై ౦మని ఎ లన్నడండి, మెం యెనక ఫాలో 
అయిపోతన్నమండి, వావిలివలస పొలిమేర్లో చెరువు గట్టుంది గదండి; అంది 
మీర ని కిల్ రక్కుతూ ఏ.డీ.గారు ప పడ్డాడండి సె కిలుమీంచి పడి గట్టు మిద 
పటుదొరక్క_ గటం యే జారిపోయి ఉడుపుచేను గట్టుదాకౌ దేకి రీ శీడండి. 
క పట అంపే అయ్యయో అనుకొని మేం bass టక టకా టైకీళ్ళకి 
క్టాండ్లసి దిగెళ్ళి ఆయన్ని లెగదిశామండి. ఆయన తోక్ జస సి కిలు ఇటుకాసి 
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దొర్లి పోయింది గదండి,' డానికోనం స్వామీరా జుగా రే మో పాంటు ఎగ్గట్టి గట్లు 
అరగడికి దిగి నింపాదిగా నీ కిల్ని గటెక్కించాడండి. ఎంత ఇంగ్లాండ్ శేఖ 
అయితేమటుకు మణిశంత మణిసి పడిపోయి సెకిల్ దొర్లి పోతే హా హాండిల్ బెండ 
నదా? ఆ.డిక ది అర్ధంకాక సెకిలుకెటో అయి ౫ హోయిందను కుని ఎ|రియొగం ఏపీ 

నొడుం ఓ వూడవయ్యా పొట్టి పంతులూ అలా నెప్పి; ముందు చ్మకం ర 

నుద్దినీ సిత నా హాండిల్ వొంప్పు తీర్చి వొప్పగించినాను. ఆ మయంలో 

మేమెందో మరి, మొయిద సంవాచలంగారికి పక్కుమని నవ్వొచ్చిసిందండి 

దాంతో యె.డీ.గారు అగ్గిపోరై (పోయి ఇంగిలీషులో తగులుకున్నడండి.” 
జరిగిన సంఘటన కొంత నవ్వు పుట్టించేది: దానికితోడు రామచం(దరాజు 

గారి కధనం ధోరణి. 

కాసేపు గట్టగా నవ్వుకున్నాం. 

రాజుగారు కానిచ్చాడు. “నా కింగిలీసు రాదు గాదండీ, ఏడ్. గారన్న 

_ మాటలకి అర్దం నను కనిపెప్లేశానండి.. “నాకొడకల్లారా, నేను జమ్ జమామని 

ముందు సెకిల్ మీదొస్తూ, పరిశిపాటులేని దార్లో పడిపో తేమటుకు నన్దూసి నవు 

తారా? మీకెన్ని గుండె[లా యదవర్ణారా! ఎడ్ క్వార్టర్స్ 'కల్నీండి: మి wa తేలు 

సాను! మీ తోకలు కో శేతా నేమనుకున్నారో” అనేదో' త న. క 

సరె. ఈ కోపం బురలో పెట్టుకొని ఏం జేస్తాడో అని “సార్ తమకి 
సింవాచలం చెసే ప్బడో లేదోగా సః కిందటి నెల్లో సరిపురలి ఫస్టు ఖండం ఫెనలిన 

స్పెక్షను 'కెల్లై టప్పుడు మన సింహాచెలంగా bs సరిగ్గా ఇక్కడే సైకిలు మీంచి 

పడిపోయా రండి. ఆని చెప్పానండి. దాంకో జే.కీ,గాజీ కూ పోయి నికిల్ 

తొక్కడమం చే యేంటి, అదెంత గొప్ప విద్య. ఎంత మంచి ఎక్సర్ సయిజు,. 
ఇయన్నీ లెక్చరిచ్చి, ఆయనగారు "సెకిల్ పందాలతో గెలవడం అయన్నీ కతలు 

లా ర 

జెప్పుకొచ్చేడండి.” ' 
మళ్ళీ కాసెపు నవ్వుకున్నాం. | 

సుబ్బారావుగారు వంటపని పూరిచెసి వెదాంత ధోరణిలో పడ్డాడు. 

“ఇసలు నాకు (పత్యెకంగా మిమో ఇచ్చింది ఇవాశీ అయినా, అసలిలాగ, అంద 

రికీ 'సెకిల్ తొక్కడం రావాలని ఆ ఠ్నెల్ల నాడే సర్కులర్ గా రూపొందించి 
౧౧౫ 

యిచ్చాడయ్యా, అప్పుడు సను అసలు సెలవులో ఉండిపోడాన్ని మనకీ బేరం 

యిప్పుడు తగిలింది! అప్పుడు డ్యూటీలో ఉండుంచీ ఈ పిడుగు పడకముందే 

ఆ తంటాలు పడుందును !” 
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“ఆ సర్కు లరీచ్చిన కొ త్తలోనండే.__”రా జుగా రుచెప్పాడు !“పాలకొండ 

తాలూకాఉంగరాడ, చాటాయవలస, ఉస్పరినాయుడువలస, వెన్నెల గామాల్లోనన్ను 
బెంపరరీగా ఇన్ స్పెక్షన్ లకే శారండి.ఓరో జు ఈయనగారు ఉంగరాడ మెట్టదగ్గిర 
బస్సు దిగుతానని, అక్కణ్నించి ఈ ఉల్లోపు (గామాల్లోకి వై కిళ్ళమీద ఎళదా 
మనీ కబు౭ట్టారండి. వారికోసం _పత్యేకంగా ఉంగరాడ సావుకారొకాయన్నడిగి 
వైకీల్ తెచ్చామండి అయితే ఇంతతోకీ, కామేశ్వర శర్మ లేడండీ, అతగాడు 
“నార్, ఈ సెకిల్ తమరు తొక్కండి సార్” అంటూ . తన వి.యస్పే.బండి 
అందించాడండీ. యేటీ అది అతగాడు పెళిలో సపేచీపెటి మామగారిచేత కొని 
పించిన కొ త్త వైకిలండి. సరే ఆయన అదీ ఈయ నిదీ యెక్కారండి, ఇహ 
జూసుకొండీ ఈ శర్మ తొక్కుతున్నది . రువు “సెకిల్ గదండి; గడీకి కరకర్ణాడ 
తది; కుంచేపటికి జణజణలా డాది, డౌన్ దిగేతప్పటికి చెద జారిపోయిందండి. 
అలాగలాగ అతగాడు ఎనకు_ండి పోయాడు. ఏ.డీ.గారు నెకిలాపి యనకి_ 
తిరిగి, “ఏటీ, శర్మగారు ఎనక్కుండి పోయారొన్నాడు. అందరు అటు దిక్కు 
చూస్తూ నిలబడిపోయాం. శర్మగారు దగిరాగానే “ఏటయ్యా ఎనక్కెనక్కి 
వస్తున్నావు, సైకిలు కొ తేటి?” అనడిగారండి, దానికి శెర్భగారు పెళ్ళిహాతు 
రాగ సిగ్గుపడిపోతూ “మరెండిసార్ తమరు సర్కులర్ యిచ్చేరని నేర్చుకున్నా 
నార” అన్నాడండి. దాంతో యే,డీ.గారు ఐ సెపోయి, “మె గుడ్ బోయ్: అలా 
గుండాలి.” అని _ఒతగాడి బుజంమీద తట్టి: “మరటు వంటస్పుడు నువ్వు కొత్త 
షకీల్ తొక్కు” అనైెప్పి తను పాత్ర వెకిల్ తీసుకొన్నాడండి.” 

“అవునూ; మన సర్వ పాకి జీపు ఉండాలికదా.” అన్నాను. 
“సరి.రా!” అన్నాడు విసుగ్గా, సుబ్బారావుగారు. ”అదెప్పటి జీపయ్యా 

గాబూ: రెండో (పపంచయుద్దం (పారంభించి నప్పుటిది, శ _తురాజ్యాల వార 
వరో వొదిలెస్తే యుద్ధరంగం లోంచి దాన్ని (బిటిష్ గవర్న మెంటువాళ్ళు 
జాగో రగా తెచ్చి నొప్ప చెప్పిన బాపతు. ఆర్నెల్లు రోడ్డుమీద వుంటే ఏడాది 
వర్ షాపులో ఉంటుంది. ఇస్ఫ్సటికి పదహారు నెలనుంచీ “షెడోనే వుంది. 
దన్ని వెలం వేసేసి క్ త్త జీపు కొనుష్యుంటాం పర్మిషనూ కనా ఇమ్మని 
రాశారు” 

క (డయినర్ పోస్టు పర్మనెంటు కొటోలు....” 
భై ఆచనరూ మీల టీ నుంచొచ్చిన వాడే. వాడు డ్రైవ్ _చెర్యుడొనికి 

270 భరా గ్లో సమ్మగ కథా సంకలనం 



క్ 

బండేదీ లేక ఈయన్ని బస్ శాండ్ దాకానూ, రై లుస్రేషను దాకొనూ “*డెప్ 

చేస్తూంటాడంతే.” అని సుబ్బారావుగారు నవా 

0 గ 0 

నెలరోజులు కాలేదింకాను, 

గొట్రప్పు వావులు తవ్వించడం కౌంటటాక్టులు చేసు కుంటూ విశాఖపట్నంలో 

ఉండి పరిసర్యగామాలకి అలా తిరుగుతూనే వున్నాను. బం౦దు ర్తి జంక్షన్ కి 

చుట్టూరా టోలెతుపని. అటు మంగలిపాలైెంనుంచి 'వెపగుంట వరకూ, ఇటు 

సౌంట్యాంనుంచి సబ్బవర వరకూ అలా పన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి, ఆ _పొనూల్ 

_గౌండ్సు పక్కనుంచి వెతుతున్నప్పుడల్లా సుబ్బారావుగారు సెకిల్ నేర్చు 
కోడం సంఘటన గురొ రుబ్బు కులాసా కలుగుతూనే ఫ్రంది, వినోదిస్తూనే 

ఉన్నాను, 

ఒక టి మాతం నిజం. సుబ్బారావుగారు ఈ మాటు కనిపిపె నడుసూ 

మాతం కనిపించడు, అది నిజం. వాహనంతో సుఖమే అలాంటిది! 

సెకిల్ తొక్కెవాడు సోడా తాగడానికి కిళ్లీ కొటుదగ్గర ఆపుతాడు 
గూ దిగడు. సూ్యూటర్ ఆ సామి బజారు కెళ్ళినా స్కూటర్ 'తీసాడు, బహి 
రూమి కిళ్ళాలన్నా సూ) jaw ౧ తీసాడు, అంతెందుకూ రిక్షా ఇతొత్కే.. పైడితల్లి 

కూడా బేరం లేకపోతే Hien _టాఫిక్ సెంటర్లలో రౌండ్లు కొడతాడు తప్ప 
చెట్టుకింద కూచుని బీడి కాల్చుకోడు. 

అ రోజు జిల్లాబోర్డు ఇంజసీర్ గారికి నాకూ స్తు వొాచనలొంటి ది 

వచ్చింది. విసుక్క్కాంటూ "వచ్చేశాను, హాస్పిటల్ డ పున్హో వరస క్వౌర్హర్స్ 

వేపు సుబ్బారావుగారు నడుస్తూ నా కెదురొ స్తూ కనిపించారు. 

ఠక్కు.మని సడెన్ బేశేసి మ. 

“అము మ్మ్య్యు: ను వ్వుటయ్యా; శాన్నాళ్ళకి.శీ ఆని పలకరిం చారాయనే. 

“ఇ చెంటి సార్, నడుస్తున్నారు? ఏదో ఎద్దెసెకిల్ తీసుకుని తొక్కుతూ 
కనిపిసారని చూస్తున్నాను!” అన్నాను. 

న 

చాలా విశాలంగా నవ్వాడు సుబ్బారావుగారు, “ఆది సరేలేగానః నన్ను 

సీ బీపులో ఎక్కించుకుని హోస్పిటల్లోకి అర్హంబుగా. తీసు కెళా తూ టో ర జ్ ఇ 
“ఏంత చూరం వుంది కనక? నరిచి వెళ్ళలేరు? అందులో మీలాంటి 

వాకింగ్ అగర్?” 
ర 
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“వేళాకోళానికి శంలేదు. పదకోండు దాటిపోయింది మెము. ఆయన 
గారికి పదిన్నర__-పదకొండు లోపునే భోజనం అలవాటు...” అని |బతిమి 
లాడె ధోరణిలో పడొడాయన. 

యు 

“ఆయనా? అంకె?” 
“అ డేనయ్యా బాబూ, మా ఏడీ గారు! ఇప్పుడ౦దిరూ అత ని? త 

on 

స్పెషలిస్టు అని వేళాకోళం చేస్తున్నారు పాపం!” 
క స ల ఎత 
థర మల్టి 7 శ 99 
చచ్చి బి వాల్ళంది గదయ్యా sens 

మూడువారాలై ందిట ఆనాటికి 

చోడవరం తాలూకా, వెంకన్నపాఠతెంలో క్యాంపు: అనకాపలితాలూకా 
అన డాన్ ఠి రింగ. దా అం, ; వో (గ్రామాల సర్వ, గెజి పెడ ఆఫసరు ఫైనల్ ఇన్ స్పెక్షస్లు, ఆ రొజు తుమ్మ 

పాలలో ఇన్ స్పెషను. 

మామూలె సెకిచ్ళ తియ్యమన్నాడు సర్వేశ్యరరావుగారు: అదే, సర్వ 

| ర 
(0 న్ 

౮ లబ్బ వెంట అవరోధ (వాతమున్ ” అన్నటు.... 
ముందు సర్వెశ్వ్మరావుగారు _ | స 

క ఇన స్పెక్టరూ, ఇద్దరు హెడ్ సర్వేయర్లు. 
oY 2 అద్య న వ వెనక ఇద్దరేసి డిప్యూటీ సర్వేయర్లు... సర్వేయర్లు. 

eee) {2 
య. న వాళ్ళ వెనక ఏ పదిమందో. చెయిన్ మను, ప్యూను, 

ఎఅందరికం౦నశ్సే ముందు యం మని వెడుతున్నాడు. 
పవీణుడు. అందులో మాంఛి సిమెంట్ 

G ర్ Cp (0 ££) Cn 
[ed & 

౮౫ (|) 

ఆఘమేఘాలమీద వెళ్ళిపోతున్నాడు, 
మూడు మెళ్ళవరకు చాగ్గానే వెళ్ళారందరూనూ. 
ఇంతలోకే. ఎక్కణుంచొచే+డో వె క్ర లె ష్ 
= గా | ౦కన్నపాలెం వె పునుంచే, ఒక 
క్ కచకా అందర్న దాటుకుని ముందుకెళ్ళి పోతున్నాడు. ఓ పక్క బెల్ కొడ్తూ ఓ పక్క నోటితో సెడూ, సెడూ అని కేకలు “పెడూ మహా తొంనరగా వెళున్నాడు, | క్ష్ “ఎవడయ్యా వీడు? మన ఏ,డీ.గారి కంపే ఎక్స్సర్ల్లాగున్నాడు!” అని వాడి కంటా వెనకవడి పుండే, జోకులేస్తుక్ష 7 లద ఫ్రేం౦డ్క కులెసుకున్నారు. ఉదో్యోగుల బృంద౦. 

“అవునండి. ఆడు గొప్ప కరోడా అండి. ఆడిది రాయిపురా జు పేటండి 
తుంపాల ప 3 క ల పందాళ మిల్లులో పనే త్రన్నాడండి. ఆడు రోజూ యిం తెనండి.ఆళ్ళూ 
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రికీ మిల్లుకీ ఆరుమెైళ్ళు తోవండి. పావుగంటలో ఎలిపోతాడండి,* ఆనీ బం(టో 

తొకడు సమాచారం మ. 

ఆ క్షణం వాడు ఏ.డీ.గార్ని దాటేశాడు! 

అంతే! ఏ,డీ.గారికి వేడెక్కి పోయింది. ఇహవాణ్నీ ఎలాగైనా దాపెయ్యా 
లనీ వేడెక్కి స్పిడెక్కాడు. 

వాడొక్కనారి వెనకి. తిరిగి చూసి, పరిస్థితి అర్హంచేసుకున్నాడు “న 

శెవరొ పార్టింటూ బుషి రూ వేసుకుని_సన్నగాత నని దాటాలని చూస్తున్నాడు, 

వెనకాల పదిమందీ ఈగ మనుషులే అయ్యుంటారు. తననిగాని డాటని గె స్తె ఇంక 

పరువేముంది?” 

అం తే, మాటల్లో చెప్పని పందెం She 

అంత వేగా న్నీ నిదానంగా అయే పెట్టుకుని ఏడీ, గారి, ఎప్పటికప్పుడు 

సరిగ్గా పదిగజాల దూరంలో పుంచేస్తూ వాడు కరర వున్నాడు. 

ఈయన వెనకే పున్నాడు. పుంజాలు తెంప్పకుని తొక్కినా వాడి పరుగు 

అందుకోనే లేకపోతున్నాడు. 

అలా మైలున్నర పాటు ఈయన్ని అలవగొచే సి. 

ఎదర “లారీ వస్తుంటే హఠాత్తుగా సెడిచ్చేశాడు. 

క్షణంలో సర్వే ( డిపార్ట్ మెంటు ఆఫీసర్ సర్వేశ్వ్య( రావుగారు ఇన్ సూ 

రెన్స్ వాళ్ళ డెబిట్ పద్దులో “కెళ్ళి పోయేవాడే- 

లారీవాడు సడెన్ (బేక్ వెయ్యడం. సర్వేశ శ్వరాపుగారు ఎడ ౦వక్కకి 

తప్పుకోడంలో ఒక పెరుగుతట్ట ముసలావిడ మీదుగా రోడ్డుదిగి 65 రోడ్డు. పక్కని 

గడ్డిలో పడిపడి జరిగి పోయాయి!.... ....తుమ్మపాల గ్రామంలో గెజిటెడ్ 
ఆఫీసర్ గారి ఇన్ స్పెక్షన్ తనన ము. 

అనకా పల్లి డాక్టర్ గారు (ఫొక్చరుంఎసీ,వై జాగ్ సెద్దాస్స తికి తీసు కెళ్ళ 

ముసి చ్పేశారు! 

2 
) 

“అయితే ఇప్పుడు తన సిబ్బంది కందరికీ పెకిలింగ్ వ. అని 

ట్రడం ష్ Sem!” అన్నాను హాస్పిటల్లో వారు దగిర 
(ag) Ga Ca 

“ఈ మూడు వారాల నుంచీ తన పొరపొటుకి ఎంత ఇదవుతున్నారో 

పాపం” అంటూ అప్పలస్వామితో సహా జీప్ దిగారు సుబ్బారావుగారు 

“సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు!....” అనుకుంటూ జీప్ వెనక్కి మళ్ళిం 
చాను. 

[én కొవురవోలు నాగభూషణ రామారావుగారి జ్రాపకార్హం | 

“సర్వే” జనాః సుఖినోభవంతు [351 2173 



(“జ్యోతీ మానపతికందీపావళ 1980) 

తలుపు తెరిచింది పార్వతి. 

ఎదురుగా ఎవరూ లెరు, 

క్షణ౦పేప్ప “మనింటికి కాదేమోలేో అనుకుంది. అందుకు ఆధారంగా 

అంతకుముందు తలుపు తీయడానికి చేసిన ఆలస్యంలో ఆలోచన నిలిచింది. 

కాలింగ్ బెల్ పెట్టంచి నాలుగేళ్ళు దాటింది. ఇన్నాళ్ళు ఈ యింటితో ఇంట్లొ 

వాళ్ళతో పరిచయం పనీ పున్నవాళ్ళందరికీ తెలిసిన ఈ కాలింగ్ బెల్, ఇప్పు 

డొచ్చిన ఆగంతకుడికి తెలీకపోయిందా? ఈతలుపు చప్పుడు మనింటి దె అయినా 

ఈ మనిషి మనింటికోసం రాలేదెమో.... 

కొద్దిగా తెరిచిన తలుపులోంచి తల యివతల పెట్టి వరండాలోకి దృష్టి 

సారించింది పార్వతి, వరండాకి అవతలి చివర్ని ఓ మనిషి నుంచుని వున్నాడు. 

మసకచీకట్లో కూడా మొగాడి రూపు తెలుస్తోంది. గుండు చేయించుకొని 

వున్నాడు. 

లైటు వేసింది పార్యతి, అది వెలగలేదు. అప్పుడు గుర్కొచ్చినటైయింది. 

వొచ్చిన మనిషి కాలింగ్ బెల్ మీట నొక్క తలుపు చప్పుడు చెయ్యడ 

మెందుకో. దాదాపు అరగంట అయింది. విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయి. 

“ఎవరూ?” అని కొంచెంగా కలిగిన భయాన్ని సందెహంగా మారుస్తూ 

దీర్హంతీసి అడిగింది వార్వతి, 

అస్పటికి సుంద్భరావు వరండాకున్న సన్నటి పొట్టిక(ర జాలరిమీద ఒక 

కాలువేసి, సిగరెట్టు వెలిగించుకుంటున్నాడు. అంతే! పార్వతి నిలువునా రక్తపు 
పోటు వచ్చినట్లు అల్లాడి పోయింది. 

“పిల్లలెవ రూ రేరా?ో అని యిటుతిరిగాడు సుంద్భరావు. 

ఆ 1 పశ్నకి జవాబు చెప్పలేదు బార్య తిం ఆ మెకి ఒక్క ఉదుటున దుఃఖం 

ముంచుకొచ్చే సింది. కాని, దుఃఖాన్ని మింగేసి పెంటనే దాని నివారణకి ఏదో 

చేసెియ్యడ ౮ ఆ మెరి ఎన్నాళ్ళనించో అలవాె పోయింది. వెంటనే మాట్లాడ 

కుండా లోపలికి వెళ్ళి, ఈ మధ్యనే తనకి అలవాటవుతున్న పడకకుర్చీ తీసు 
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కొచ్చి అంతవరకూ మూసివున్న రెండో తలుపు తెరిచి, పూర్తిగా తెరిచున్న 
ద్వారంలోంచి కుర్చీ బె టికితెచ్చి వరండాలో వేసింది. 

ఆ నాలుగడుగులూ నెమ్మదిగావెసి, కుర్చీ డాకావచ్చి, “అంతా జాగు 
న్నారా?ొ అంటూ కూర్చుని “నువుకూడా కూరా” అన్నాడు సుంద|రావు 

సార్వతి ఇటు వెపు వచ్చి, కర్రజాలరికి ఆనుకొని నిలబడింది. “ఎప్పుడు, 
రావడ౦?” అంది, 

కౌలుస్తున్న సిగరెట్టులోంచి మరొమాటు పొగపీల్చి “నేనీ వూరొచ్చి 
జ ర 

నాలుగురో జులైంది.....___” అన్నాడు సుంద్శరావు. పార్వతి మరేసు అడగ 
లేదు “నిన్న చూశాను నిన్ను! గంధాలయం భవనంలో న్యామి దరహాసానంద 

గారి ఉపన్యాసం వినడానికొచ్చేవు కదా. అక్కడ నన్నుచూసేవు! గుర్తపస్పేవనే 
అనుకున్నాను. కాని గుర్తు పటలదని ఇప్పుడే తెలిసింది.... ....” 

అణా లు 

“ఆయన గుర్తుపట్టలనంత గా మారిపోలేదు. కాని, ఆయన మళీ ఈ యింటికి 
అ న్ 

వనారని అనుకోడం మెదడులో ఏ ఒక్క (గంధికీ యిష్టం లదు. అంచెత ఎవరి 

లోనూ కూడా ఆయన్ని చూడ్డంలెదు నేను.” అనుకుంది పొర్యతి. 

“అచ్చాయీ కోడలూ కులాసా?” 
WE 

“ఎక్కడికి వెశ్ళరు?” 

క్షం చ 

కక సను దగర్నుంచి వు తరాలొసున్నాయా?” 
ఏ అలి అలాని 

క 1 

“వునవల్రూ మనవరాళ్ళూ....?* 

“జంకా లెరు....,... శ్ర 

“నువ్వు కూర్చున్నావుకాదు[” 

జ. స మీరెప్పుడైనా కల ససిత్యాతా అనుకుంది పొర్వతి. 

ree కూరోనిచ్చెరు. .... పెళ్ళిలోనూ, పెళ్ళయిన ఆ కొత్తలోనూ, 

ఏడాది కాపరం పూర్తవకముందే కొడుకూ.మూడో ఏడాది వెళ్ళకముందే కూతురూ 
పుట్రెరు. మరో ఏడాది గడిచేసరికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు, (ట్రాన్స్ఫర్ మీద, 

అం తే? అవాల్టినుంచి ఇవాల్రిదాకా నేను కూర్చోలేదు. నడుస్తూనే వున్నాను. 

తరిమి తరిమి కొడుతున్న శవితానికి భయపడి పరుగులు పెడుత్తూన్లే వ్రన్నాను, 
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కూర్చుని తినడానికి యోగ్యత లేదు. కూరో పడిపోకుండా, చతికి ల్లొ పడి 

పోకుండా నిలబడే పున్నాను. he ఎర్మమా అని ఆ ఇద్దరు బిడ్డల్ని (వసొదించేరు. 

లేకపోతే కూర్చునే ఉందునో కూరుకుపోయే ఉందునో? 
ఆ నిశ్శబ్దం సాయంతో సిగరెట్టుని పూర్తిగా కాల్చేసి, అప్యాయమెన శద ర్లు అర [| రూ 

ఆఖరి దమ్ము పీళ్చెసి, దూరంగా పారశాడు సుంద్మరావు. కుర్చీలో వెనక్కి 
వాలీ, కాళ్ళు రెండూ కుర్చీ కుడికాలిమిద పెట్టుకుని మళ్లి షక్ మాట్లాడ తా 

నన్నట్లు గొంతు సవరించుకున్నాడు. 
డ్డ 

పార్వతికి హటాత్తుగా పొయ్యిమీది పాలూ, వంటింట్లో ఇందాకటికే అయి 
పోతానూ ఆరిపోతానూ అంటూ బెదిరించిన కొ 

వెంటనే లోసలికి వెళ్ళింది. 

ట్ర 
లం 

న్యొతి జ్ఞాపకం వచ్చాయి. 

సుంద్యరావుకి నిన్న సామి దరహోసానంద చెప్పిన మాటలు గుర్తు 

కొచ్చొోయి. శిష్యా! ఈ నగరంలో నువ్వు పుట్ట, పెరిగి వివాహితుడ వై. ఉద్యో 

గస్తుడ వై, ఇల్లుకట్ట విడ ల్ని కన్నానని చెప్పావు. బహుశా ఇందాక నభతో 

మొదటి వరసలో చివర్న కూర్చున్న భది నీ పూర్వాాశ మప్ప ఇల్గాలె 

ఉంటుంది. నాకు నువ్వు పరిచయమై, శు శూషలో ఉండిన ఈ నాలుగేళ్ళ 

కాలంలో నువ్వు ఏ స్త్రీని అలాంటి ఆచంచల మెన విలక్షణ మైన సామీస్యం కళ్ల 

లోకి తెచ్చుకుని చూడడం నేను చూడలేడు. వెళ్ళిపో, సంకోచించకు, నీకు తగి 
నది గృహస్టాాశమ మే, బాధ్యతలకి భయపడో, సంసారప్పు నలసారానికి విసుగు 
చెందో నువ్వు సన్యాసం అనుకుని వాన్మపస్టం స్వికరించాపు, ఇంకా సీ 

పూర్వ్యాశమపు కుటుంబానికి నువ్వు చెయ్యగలిగింది ఏదో ఉంటుండి. వెళ్ళి 

అది నెరవేర్చుకో. అదే నీకు పరమావధి. సెలవు!” 

స్వామికి తను పూ; రిగా ఆర్లం కాలేదు, దప్పిన సూతం చప్పున తెలుసు 

కోగలడని తెలుసుకున్నారే తస్ప. తన బహుగుణ గహణ పారీణత వారికి 
(గ్రాహ్యం కాలెదు. 

ఆ చురుకుతనం తాను పుట్టిన నేలలోదేమో. ఇరవె ఎనిమిదో యేట 
ఆంత పెద్ద కంపెనీకి అంత ముఖ్యమైన అధికారి కాగలిగాడు తను. తను 
జవ లీ యో స ఎనిన ఎరలను మింగి, ఎ౦తొమందచి _పభుత్వాధికారులు, ఇతర వ్యాపార 

సంస్థల యజమానులు తన గాలాలకు చిక్కుకుని, తను వని చేసిన కంపెనీకి 
బాగా మేలు చేసేరు, చాలా కాలంపాటు. 
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"హెదరాబాదులో తను ఒక్కడూ వుంటూ కంపెనీకి విజినెస్ సంపాదించ 
డొ నీకి చేసిన ఖర్చుకి, ముందె తీసుకున్న మొతానికి విపరణగా పంపీన ఒక బిల్లు 
మివ ఇక్కడి ఆకొంట్ మేనేజర్ పెట్టిన అభ్యంతరాలు అతి కకం 
మైనవి. అయితే కంపెనీ మేనేజింగ్ డె న రెక్టరు ఆ బిల్లును పూర్తిగా ఆమోదిస్తూ 
అ! “మ్మరిచెట్టున (వేలాడే గబ్బిలం మ రికాయలు తిం'పే అది 
తప్పు కాకూడదు, ఎంచెతం పే దానికి మామిడికాయలు దొరకవు కనక, అంచేత, 
ఎ ఎరలు ఉపయోగించి సుంద్నరావు ఇతరుల్ని వళం చేసుకుంటున్నాడో ఆ 
ఎరలకి సుందరా వ ఎర ఐపోతే, ఆ సిసలు అతన్నే మరగ న స్తే మనం . 
కంపెనీ బాగుపడిందా లేదా అన్న దె చూసుకోవాలిగాని, మిగతా వేవీ పట్టించుకో 
కూడదు! 

ఆ రోజులు ఎంత వర్త పూర్ణాలు! ఆ రంగుల కలలన్నీ ఓ విధంగా 
అబద్ధాలే. కాని అవి నిజంగా పలి తను కబురు చేస్తె ఇతరుల ఆనందం 
కోసమాతన సౌ ఖ్యంకోసమా అని అడక్క_ ౦డా వొచ్చి పాత ధారణ చేసిన 
సుందరిమణుల్లో ఇద్దరు ముగురు, కావ్యాల్లోనూ పురాణాల్లో నూ కూడా చెప్ప 
లెనంత న వుండిన బంగారు శలాకలు కాదూ?.... వాళ్ళ + ఎల (వవ ర్తనల 
నె జం తెలిసికూడా తనకి వాళ్ళలో ఎ ఒక్కరితో నై నా సహజీవనం ఏర్పడితే 
బాగుండునని ఎన్నిసార్లు అనిపించలేదు!........ తన జీవితంలో ఆ భాగం, పాద 
రసం లాంటిది, ఎకచ క రథం లాంటిది అయిన తన చురుకు తనం, సామి 
పూ రి రిగా ఊహొంచగలరా? 

పార్యతి అలికిడ తే అటు చూశాడు. సుంద్భరావు ఒక చిన్న స్తూల్ 

తెచ్చి అత నికి ఎడంవేపున పెటింది. మళ్ళాలోపలి క కెళ్ళి ఒకచేతో గాసూ, మరొక 

లాంత రుతెచ్చింది. గాసు సూలుమీద వుంచి, లాంతరును ద్వారం పక్కన మేకుకి 

తగిరించింది; “పుచ్చుకోండి” అన్నది; 

“ఏమిటది?” 

“పాలు? 

Wali నవ్వాడు, “పాలు పుచ్చుకోడా నికి దీపం వుండాలా?" 

“నుమింకా సశ్యాసులం కాలేదుకదా. మాకు చేతికీ నోటికీ మధ్య చీకటి 
పుంటు౦ది” 

“కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కో. వాలి.” అన్నాడు సుంద్భరావు, ఇబ్బందిగా. 
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సీగరెట్టు తాగొచ్చు. కాని కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కోటకుండా పాలగ్గాను 
ముట్టరు!.... ఏదో ఒక్ అబద్ద పు నీతి!.... అనుకుంటూ లోసలి కెళ్ళింది పార్వతి, 

+11 =. కి దేళ్ళనాడు “హైదరాబాదులో. అప్పుడూ యిలాగే, 

కనని పిల్ల ల్నీ తమపొటికి వదిలేసి వెళ్ళిపోయి, సదెళ్ళకి ఆ కన 

బడం౦....ఆ పదేళ్ళ ఎంత కష్టంగా గడిజాయి! 

" తాగుతున్నారు, తిరుగుతున్నా రు_అని తెలిసిననాడే తను ఆడిగింది.అదేం 

ఖర్మ మో, ఎ అడదానికైనా. తన మొగుడు యిలాగా అని ఊరూ వాడా తెలిసేక 

అందరికం శె ఆఖర్న తలుస్తుంది కాబోలు....అం తేఎఆ మర్నాడే, బాదరా 

బాదులో కొతగా ఆఫీసు పెట్టాలి, ఇవాశే (పయాణం అన్నారు. ౪౫ (సయాణ మె 

(పయాణం, అటు వెళ్ళిన మనిషి మరి ఇటు రాలేదు. ఉ త్తరాలకి క వంగ 

జెదు, రమ్మని కాం. ఫికర్ లేదు. నేనే వస్తున్నానని రా స స టెలి 

(౮ములి సే, సరిగా అడ రోజున క్యాంపు, నెల్లాళ్ళవరకు రారని "ననరో 

చెప్పడం. 

కొన్నాళ్ళ నెలనెలా ఇంత అని డబ్బు పంపించేరు. ఇంక ఆర్నెల్లె ఇలా 
పంపుతాను సుమా అని నూచించేరు వోనోరి ఈ ఆరునెలల్లో చెసిన ఉదో గ 

(పయత్నాలే ఈ జీవితానికి. రూపాన్నిచ్చెయి. ఆ మౌనం అలా పదెళ్ళు!.... 
పెల్లాడు (గాడ్యుయట్ అయ్యాడు, ఉదో్యాగం సంవాదించుకున్నాడు. పిల 
ఎదిగింది, పెళ్ళి అయింది, హైదరాబాదులోనే అల్లుడికి వుజో్యోగం, కొలిసారి 
పిల్లని ఆతారింటికి దిగ బెటి వ్ వొచ్చేసున్న రోజున: “బాదరాబాదు న సైషన్లో ఆ 
పదేళ్ళ తరవాత మళ్ళీ కనబడ్డారు న ఉద్యోగం పోయింది... న ఎవడో 
పాత పరిచయృస్తుడు ఆరోజు (పయాణం చేసాడని తెలిసి అత డిదగిర కొంత 
డబ్బు తీసుకొందామని వ వొచ్చినట్టుంది ఈయన, స్రషన్ కి, అవత లి మునక 
పార్యతి ఎక్కిన ర రెల్లానె, అదె కంపార్టుమెంటులో ఆమ ఎదుటి బెర్లోనే 
ఉన్నారు. శయన ది వొచ్చి డబ్బు అడగ్గానే అతగాడు, “ఛీ కుకా! బోకర్ 
వెధవా” అంటూ తిట్లి పడేశాడు ప ఆ (పయాశణానికి కొనుక్కున్న టిక్కెట్లు 
కాన్సిల్ చేయుటకు వి, ఆయన్ని తీసుకొని ఒక హోటల్కి వెళ్ళింది పార్వతి, 
హామ్లో (పవేశించాక_ఏమిటందీ, ఈ ఘోరపరిస్టితి_అంటూ కావలించుకొని 
ుడవదనోయింది పార్వతి”... పనా నత చేసివస్తాను, అంతవరకు నన్ను ముట్టుకో వద్దు_.అన్నారు; bin జరిగి పోయి, 
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ళీ 
గ 

నిండా నీళ్ళతో తెచ్చిన prea చెంబు, అక్కడ రెండో మెట్లుమీద 

పెట్టింది. పార్వతి తువ్వాలు మోచేతిమీద వేలాడేసుకొని వుంది. అతని మాట 

విని ఇటు తిరిగింది. సూల మీద గాసు కిందని దూరంగా పెట్ట, ఉ త్రరీయంతో 

స్టూల్ తుడుస్తున్నాడు సుందరరావు. 

కాళ్ళు కడుక్కు_౦0టూ చూశాడు. పార్వతి స్ట సూత రొమీద కరారుంది. మోకాలి 

మీద మోచెయ్యి. అరి చేతులో చుబుకం. 

“కళ్ళజో దేమిటి: చత్వార మే?” 

చిన్న నవ్వొచ్చింది పార్వతికి. ఆ! చత్వార మే, ఒక ఆఫీసుం కొయితాలు 

చదవడం. రాయడం వున్నాక చత్వారం రాక తప్పుతుందా? బియ్యంలో రాళ్ళ 

తెనే గుడ్డుగూటిలో కొస్తున్నాయి. స 

మెగాక్కి- వొచ్చాడు సుందరరావు. తువ్వాలు అందుకుని ముందు 

చతులూ తరవాత కాళ్ళూ తుడుచుకున్నాడు. “ఒక వాటా యిల్లు అధైకివ్యలే దా?” 

“ఇచ్చేను” 

“మేడమీద గదులు రెండూ” 

“అనన 

“వాళ్ళెవరూ కనబడ రేం?” 

“ఈ వాటాలో వాళ్ళు ఏదొవూరు పెళ్ళికి వెళ్ళారు. మేడమీద 
.ాసూ్యూంలు హెడ్ మిసెస్ రాతి ఎనిమిదింటికి భోజనం చేసిగాని రాదు. 

“మామూలుగా మాట్లాడెస్తోంది. ఇందాకున్న బింకం లేదు,” అను 

కున్నాడు సుంద్భరావు, 

కొని పూర్తి దిగా క్షమిసుుందని, మనస్ఫూ ర్తి దిగా స్వెకరిస్తుందని నమ్మకం 

వస. పదేళ్ళపాటు కనిపించకుండా హెదరాబాదులో ఉండిపోయినప్పుడు, 

తిరిగి కలుసుకోగా నే బెల అయిపోయింది. హోటల్ గదిలో రాతి తెల్లవార్లూ 

ఎడుస్తూ కూర్చుంది. తన శరీరంతో (పతి భాగాన్ని ఆత్మీయత తో, కాపీర్నంతో 

సృృశించింది, తను ఉద్యోగం పొగొట్టుకున్నందుకు బహిరంగంగా సంతో 

షించింది. తనకి అంటూ జలా మిగలడం ఆము అదృష్టంగా భానించింది' 

అయితే తిరిగి ఇ౦టికొ చ్చాక._.. 

మళ్ళీ తనకి ఒక (టాన్స్పోర్లు కంపెనీలో ఉ దోక్టిగళ జ; 
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“నాన్నగారూ నేనూ యిద్దరం సంపాదిస్తున్నాం కదా, నువ్వు ఉద్యోగం 
మానేయమ్మా!” అని కొడుకు అన్నాడు, తను ఒవృుకో లేదు. అంచేత ఆమె 

కూడా వొప్పుకోలేదు. కాని అప్పుడామె చూసిన చూప్ప, అది రాముడి అక్షయ 

తూణీరం నుంచొచ్చిన నారాయణాస్త్రమకాని మరొకటి కౌదు!....” అలా నెల 

రోజులు గడిచాయి అంతే... 

అ సాయంకాలం pry వు తల్లి హఠాత్తుగా చవిపోయిందని తెలియక 

డ్యూటీ అయిపోయాక ఇంటికి రాకుండా ఎవరో మితుడితకో, ఆ. నెల్లాళ్ళకీ 

మొదటి సారిగా ఒక బార్లో కాలక్షేసం చేస్తూ వుండగా. తన కోపం వెతికి 

వెతికి అక్కడ పట్టుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు కొడుకు. పార్వతితో ఏం 
చెప్పాడో సంర 

మర్నాడు ఉదయం తల్లికి తలకొరివి పెట్టడానికి ఇల్లు వదిలేదాకా.. 

పార్వతి తనవేపు చూడలేదు. తనతో అన్యాపదేశంగా నెనా మాట్లాడ లేదు... 

అలాంటప్పుడు అట్నుంచి ఆలాగే, అస్తి సంచయనం చేసుకుని కాశీ 

వెళ్ళి గంగలో వాటిని నిమజ్జనం చేసి..మరి రాకపోడం తస్ప వేరే దారి 

ఏముంది తనకి? కాశీలో దీక్ష! హృషీ శేశ్ లో నిష, గయలో తపస్సు, పూరీతో 

ధ్యానం, కంచిలో సన్నారసం, స్వామి దరహానోనరద శిష్యత్వ్యం.... 

పాలు పుచ్చుకోడానికి ముందు ఒక మంతం చదివాడు సుందరా వు. 
కొంచెం చల్లారి ఉన్నాయేయో, గటగటా తాగీశాడు. 

త ధ్యానం చేసుకోవాలి. రండు మూడు గంటలు పడుతుంది. అ 

మూల ఎలవుతుందా?” అన్నాడు. 

పార్వతి వమీ తోచలేదు, ఆ కణంలో, ఈయన ల్లీ సారి చూసిపోదామని 

వచ్చారా, లేక మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు (శాశ్వతంగా ఒకచోట ఒక వృ తిలో, ఒక 

పేవృ.త్తిలో ఉండడం ఆయనకి .ఎలాగూ నాధ్య వె సు కనక) 

యిక్కడ పుందామని వచ్చారా? ఈయన రావడం hale కొన్నాళ్ళు 
యిక్కడ ఉండడం విషయంలో, కొడుకూ, కోడలూ ఏ అభి పాయంలోకి. 

వస్తారో? ఇంట్లో అధ్రెలకున్న వాళ్ళు, ఇరుగు పొరుగు__అంతా ఈయన్ని 
గురించి ఏమనుకుంటారు, ఏం అడుగుతారు, వాళ్ళకి ఎమిటి చెప్పి మరిన్ని 
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నాం ఆచ హయ సబుస కలు ఆ మె 

బాధిసున్నాయి. 
రి 

పార్వతి మాట్లాడలేదు. లోపలికెళ్ళి ఎప్పుడో పూర్వులు జాగ తచేసిన 

లేడిచర్మం- గోడ నున్నందువల్ల పట్టిన దుమ్ముదులిపి. తెచ్చి అక్కడ “ఆ 
మూలని” పరిచింది. “ఇం కేమైనా కాపాలిక 

సుంద్మరాపు తల అడ్డంగా ఆడించాడు. వెంటనె కేచి తొడుకు న్న 
తా 

కమీజూ చుట్ట బెట్టుకున్న గూడకటు జత బా బకశాడు, సన్నాసులు కటుకునే 
ప్ర 

కచ్చడం మాతం ఉంచుకున్నాడు. “క్క దీపం వొదు. సీ దీపమూ నొదు 
శ Ca 

గి 

టా 

అన్నాడు. జింక చర్మం మద నిలబడి, ముందు సశ్వినుంగా తిరి నమనారం 

EE మంతం చదివి, ఆదయిపోయాక పద్యాసనం సున్ కూర్చున్నాడు, 
| % 

0 0 0 

రా(తి పదిగంటిలయింది, 

రమణ, విజయంరికొదిగి లోపలికొచ్చారు. 

తృ 

నోటికి మాట ఏదిరాలేదు. ఒకవేంకో చూపించి రమణకి వగ్గరగా జరిగింది. 

“ఎయ్! ఎవరక్కడ'?” అని గట్టగా అడిగాడు రమణ. సమాథానం లెక 

పోడం చూసి. కాలింగ్ బెల్ మీట నొకాడు-పార్వతి తలుపు తెరిచింది. హాడొ 

వుడిగా లో పలి కెళ్ళి వరండా మీద వెలిగే ఎకు ఠ శర నొక్కబోతే gen 

అతన్ని ఆ ససరదీం “క నాన్నగారు” అంది, అతి తక్కున స్వరంతో, కొ 

కళ్ళలోకి సిరి ప్తంగా చూస్తూనూ.. 

“ఇ దశ క్రొ 

Fn 

అవతారం కౌటోలు. మళ్ళీ ఎ వవహ 

పార్వతి ౩ డుకు నోరు తన చేత్తో మూసేసింది. 

డయచెయ్యండి.. [36]: 2 281. 



“నువ్వు కూడా మొగాడివే నాయనా. నీకూ ఆ హక్కు లన్నీ వున్నోయి, 

తాగినా, తిరిగినా, ఆనందం అయిపోయాక ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. అలా క్రాకుండా 

వెరాగ్యం పుట్టిందీ, సన్న్యాసుల్లో కలిసి పోయీ కూడా! అక్కడా విసుగనిపిస్తే 

అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇల్లు విడిచి మంచికో 

చెడ్డకి వెళ్ళిపోయిన ఆడ దె తే మాతం మళ్ళీ ఆ గడప తొక్కడానికి విలుం 

డదు, మొగాడికి తన యింటికి తను చేరుకోడానికి ఎప్పుడూ “హక్కుంటుంది, 
ఈ హక్కు తీపేయ్యడానికి హర్. హక్కు లేదు” ఆంది పార్వతి Poe: 

కొడుకునీ, de” మార్చి మార్చి చూస్తూ. 

ఏజయ తలవంచుకుంది. 

రమణ తీ వంగా ఏదో అనపోయిన వాడిలాగ పెదవులు విప్పి ఒకసారి 

గాలి పోసుకున్నాడు. 

పార్వతి, కొడుకు చేతులు రెండూ తన చేతుల్లోకి తీసుకుని, “ఆయన 
ఒకప్పుడు నాకు, అందరికంసేనూ ఎక్కువ వారు. ఇప్పుడు నా కేమీకారు. కాని, 
ఆయన, ఎప్పుడూ మి నాన్నగార నా నాయనా; అంది పూడుకుపోయిన 
గొంతుతో, 

రమణకి బోధ పడిందల్లా ఒక్కటి. ఈ ఇల్లు ఇంకా ఆయన సేరును 

మోసున్నధది. i స్ ప ప 



(“జో్యతి” మాసప తిక; జనవరి 1966) 

5 
1లో A లీ 

సరళా దెవి రిసువాచి చూసుకుంది, 

పదిన్నర! 

వర్షం అలా పడుతూనే ఉంది, తెరిపి లేకుండాను. “వెధవ వర్గం? అని 
సెక విసుక్కుంది సరళొదవిం | స 

రామకోటి ఆమెని గమనించకుండా బల్లమీద చతురంగ బలాలు పేరుస్తు 

న్నాడు, 

“మరో ఆట వెద్దామంటావా!” అంది సరళా దెవి అవలిస్తూ చిటికలేస్తూ. 

“అయ నొచ్చేవరకూ ఆడుతానంటివిగా!.... సీ ఇష్టం, పోయి పండు 
కుంటానం కే వెళ్ళు. నాదేం లేదు!” అని రామకోటి ఆమెవెళ్ళ్గిపోడం తన కిష్టం 
లేదని తెలియజేశాడు. 

వరండాలో కుర్చీలో కూర్చున్నారు. రామకోటీ, సరళాదేవీను, 'పేవిలట్ 

పొడుగుజై పు ఓర్ కుర్చీ, వెడల్చుజై పు మరొకటీ, 'పేవిలుమీద చతురంగ 

బలాలూ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి, 

“ఆయనింకౌ ఎప్పుడొసారో .... వూరంతా ని దపోయిందిగాని ఇంకా 

ఇంటికి జేరటానికి వేళకుదర్లా.” అని పైకే అనుకొని, రామకోటి కళ్ళలోకి చూసి 

“నాదా?” అని, యాదాలాపంగా బంట్లు తోసింది సరళాదేవి. మరుక్షణం ఆమె 

దృష్టి గేటువెపు మళ్ళింది. 

అక్కడింకా ఎవరూ ఒచ్చిన అలికిడిగా లెదు. 

సరళాదేవి ఆనందరావు భార్య, అతను ఎడ్వ కేట్. రామకోటి ఆరు 

నెలల కితం తలు) ఆఫీసరుగా వొచ్చాడు.... ఇంతకు ముందుండే 
ఆఫీసరు, అదే ఇంటిలో, (కింది వాటాలో ఉండేవాడు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత 

పది హీనురో జులకి రామకోటి ఈ వూరు వొచ్చాడు. ఆ వభదిహూను 5 రో జుల్లోనూ 

ఆనందరావు ఇంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి తను మేడమీది వాటాలోంచి [కింది వాటా 

లోకి మారిపోయాడు. 

ar a 



“చేశమీది వాటా అయినాసరే, నా కభ్యంత రం కదు అనీ రామకొటి 

ఇల్లు చూనుకున్నాడు; చేరేడు. 

మర్నాడు పొద్దున్న అతను దగి రుండి నమ్ బొర్తు కొటస్తూ వుండగా 

భాదెవి అటి"చ్చి అతన్ని గురుపటింది. 

కన. ల్ల్ ల్లో రాంకోటి! నువ్వా, ఈ ఇన్ కమ్ పేక్సాఫసరు? బలె! 

ఎంత చిత్రం!” అన్నది. మొహం అంతా ఆశ్చర్యం ఆనందం, నవ్వూ 

చేసుకొని, 

లాలా ఓచ్చిన స కంతో షం రామకోటి కూడా మొహాంనిండా కన 

పరో “= ఆరె! మీరా? ఈ (కింది వాటాలో ఉంది? ___ఆనందరావు, 

బియ్యు బియల్, అంటే పరధ్యాన్నంగా ఎవరో అనుకుంటున్నాను. బెస్ట్ వండర్ 

పుర్ !___ఆనందరావు ఈ వూళ్ళో పెట్టాడా నాన J 
"శు 

త్ర నాన 

“బందర్ల బాగులేదని యిక్కడి కాచ్చేశాంగా! ఐదేళ్ళయింది. క్ 

అతనండంప్తూ రామకోటీ, సరళా, వొక్క కాలేజీలోనే చదువు 

కున్నారు. అందరికీ అందరూ తెలుసు. అందరూ శకున కాదు; అంతా 

తెలుసు, 

రామకోటి ఆ రో జుల్లొ సరళని కో రేడు; _పమించాడు, ఆరాధించేడు.... 

తర్చిదిదిన బొమ్మలా వుండేది సరళ, క, అంతేకాదు, చూసిన వాళ్ళందర్నీ వె్య65 

తించేటంత చలాకీగా, దూకుడుగా వుండేది. ఇంకొంచెం అయితే ఎబ్బెట్టుగా 

వుంటుందన్నంతగా సౌందర్య _పదర్శన చేసే సేది.... బట్ట కటడ ౦లో, బెట్టు 

పెట్టడంలో, జుట్టు దువ్వుకోడంలో సరళాదేవి కశ్లేవేరు. నడవడంలో, నవ్వ 
డంలో పరుగెత్త డంలో పడిపోతుందేమో చూదాం అనిపించిజనాస్ని నిల బె-కె 

యడంలోసరళాచేవి పద్దతే వేరు, ఆమెని అనుకరిద్దామని ఆడ పిల్లలూ, అను 

సరిద్దామని మగపిల్లలూ ఊరేవాళ్లు. 

. అది అప్పటి మాహే__ అప్పటి సరళ యిప్పటి సరశలో యక్క 
డెనా కనబడుతుం దే మో అని వెతుకుతున్నాడు రామకొటి....ఇప్పుడై తే మట్టు కేం? 
సరళ అప్పటికంజఇజ ఎక్కువ నిండుతనం (పదర్శిస్తూ, అప్పటికం-టె 
ఎక్కువ ఆదరం చూపిస్తూ; అప్పటికంు ఎక్కువ అందంగా కనిపిసోంది... 
రః నిండుళనంలో, bard, ఆత్మ సౌందర్యం ఎక్కవగా అ 

బ్ 
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తి ఇదు i క Ya A ఖీ సి” న గాని వ్. a స్ట పరిణత పొందిన ఆనండానుభవం నరిశ్న అప్పుడెదొ చజొనంలో, అడిగితే 

అవునూ కాదూ అనలేకసోయింది.... ఇప్పుడేమనుకుంటోందో, సరళ 

రామకోటి ఆమెకళ్ళల్లోకి చూశాడు, అవి అస్పష్షంగా అటూ యిటూ 
న్ i అనా ల నవ గ కదిలేయి. ఎటో యెటో చూసి వెతికి, ఎక్కడా ఏమీలేదని _గహించినట్టు మళ్ళీ 

ల 

యిటొచ్చేయి, 

“ఏంటో__._.అదోలా వున్నావు సరళా!” 

“ఏం లి అనవసరంగా నవ్యంది సరళ. 

ప స అందంగ ఒస్తాడులె....యి దేంకొతా?” 
కు ఈక] నవ్వుకుంది. ఏడో ఓదార్చు చెప్పాలని బబుతున్నాడు రాంకోటి. 

అంతే, అదొక ఫార్మాలిటి, ఆడదానికి మొగుడో ఎవడో రక్షణ వుండాలి.రకణ 

దొరుకుతుందిలే అని అభయం యివ్వడం సిల్లీ ఫార్మాలిటీ! 
కాని, పార్మాలిటస్ దాటగలిగిన స్నేహం తమది....ఆ మాటకొ స్తే 

అన్ని అవరో ధాలూ అతి కమించగల అనుబంధం. మొగలోనే తురిపేసినా 

మోడి చిగురించగల ఆనందానుబంధం. అమృతం, అనంతం; అది అనుభవంతో 
ఆరిపోయేదిగాదు. 

తన అందాన్ని.___అమ్మకం పే బహిరంగంగా, అద్దంకం కే స్పష్టంగా, 

చెప్పగలిగిన రాంకోటి తన ఆనందాన్నీ ఆనందరావు క౦0ప అభిమానంగా, 

ఆత్మకం పే ఆప్యాయంగా ఆకాంక్షించి ఆ వేళ పడ్డ రాంకోటి; తనే సర్వ్యస్వమను 
కు సవాడు ఒక్క-డ వా ఉన్నాడన్న గర్వం తనక్కలగ జేసిన రాంకోటి_అత న్ని 

చూస్తూ వుంచే, అతని సమక్షంలో వుంటే, అనుభవానికి ఆత్మమీద అనవస 

రంగా యింత ఆ(గహమూ అఘాయా ఎందుకూ అన్న మీమాంస కలుగుతుంది. 

“సరళా; నువ్యందంగా ఉన్నావు... నువ్వంటే నాకెంతో యిష్టం” 

అన్నాడు రామకోటి. అంత తియ్యటి మాటల్ని wal స్పష్టంగా చెప్పిన 

మొదటివాడు (ఆఖరువాడు కూడా) అతనే........ ఇప్పుడు అనడెం? ఇప్పుడూ 
అంటూ నే ఉన్నాడేమో! ద మాటల్ని వాతావరణం మీంగేసోంది గామును! అతని 

నోటంట ఆ మాటలు అలకించే అర్హత పోగొటుకుంది తను, 

“నన్ను పెళ్ళిచేనుకో సరళా.... అలాచేస్తే నీ కంకితం చేసి నా్యాబతుకు 
సార్దకమైననరళ శేఖిగా తీర్చి దిద్దుకుంటాను, అన్నాడు ........ ఇప్పుడు 
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కాదు, ఎప్పుడూ. అనందరావుగాని, మరొకరు గాని మళ్ళీ ఆ మాట ఆన 
కుండానే అంతా జరిగిపోయింది, 

_.--ఆరో జు...అతను తనకి వాసిన లేఖని, మెస్ వారెసూ, (పిన్సిపాల్ 

గారూ పంచాయితీకి పెటినరోజు___ వాళ్ళ చేసిన ఫస్ చూసి “అయన నా 

కుత్తరం రాసేడని కలో యిదేం, మీ కందరికి! నేను ఆయన్నే పెళల్లాడుతాను. 

ఊరేగండి!, అని పెక అనేద్దామన్నంత (పేరసణ కలిగింది. కాని అనలేక 

పోయింది, 

అదొక చిత్రమైన లేఖ. పెళ్ళిన పెక్కు సార్లు పెద్దగా ఉద 
హరించిన (పెమలే ఖ. ఆస్తులూ అవకాశాలూ వర్గించాడు, తండి కొక్క డె 

కొడుకు, ఒక్క తల్లికి కాదు. పెద్దమ్మకూ, చనిపోయిన సవతి తల్లికీ ముగ్గురు 
తల్లులకు. ముచ్చట పంతైన ముద్దుబిడ్డ, కలిగినింటివారి గారాబుపట్టి,... ఐం 

చేసినా సహించడ మేకాక మెచ్చుకోవడం నర్చిన పెద్దలు .... చురుకుత నంతో, 

జ్ఞానంతో ఆకట్టుకున్న స్నేహితులూ, ఉపాధ్యాయులూ. చూడు సరళా, ఇదీ 
నా (పపంచం. నా చుట్టూ మనుష్యులు ఇంతలాంటి దెవత లు... వీళ్ళనిబట్టి 

నన్ను తెలుసుకోగలవ. ఈ జనంలోకి. ఈ మనస్సులోకి పీలాంటి సుందరి, 

సుమతి. గృహలక్ష్మీగా, రాణిగా ఉంటే తప్ప నిండుతనం రాదు. నీవేపు ఏ 
మా(తం అయినా దురదృష్టం, అనుమానం, సందేహం వుంశేు, యెంత 
పెద్దవై నాసరెకిఎంత మొండివెనా సరే, వెంటనే తెలియజెయ్యి, దాటడానికి 
మార్గం,పోనీ తప్పించుకోడానికి తరుణోపాయం చూసి తెలియజేసాను_ 

“ఇందులో sp అక్షరం అబద్దం లేదండీ.... ఏదో వు దికంలో 

తాత్కాలిక వుల్లాసంలొ, అర్థరాతిపూట అరకప్పుటీ కొనేసి అప్పటికప్పుడు 
లెచ్చుకున్న అ వేశంలో రాసినణాపతు కాదండీ. అంతా ఫీలై, అన్నిటికీ సిద్దమె 
(వా సేనండీ_ఎ'అన్నాడు; ఆనాడు (పిన్స్పాల్ గారు, కొందరు లెక్చరర్లు, అతన్ని 
నిల బెట్టి సంజాయిషీ అడిగితే. 

“డిస్మిస్ హొమ్!” అంది మెస్ వార్డెను; నల భె రెండేళ్ళ ఆజన్మ 
(బహ్మచారిణి, పదేళ్ళ మెస్ సర్వీసులో. వెయ్యి న్నొక్క_ (ఈమ లేఖల్లో 
చొక్కటికూడొ తనది కాకపోయినే అన్న క సివెళ్ళగక్క్కుతూ, 

బోను త అచ్వాయి కే యివ్యరాదటమ్మా, పిల్లనూ'_అంతగా యిష్టపడు 
కున్నారాయె!” అని (పిన్సిపాల్ గారం పే. 
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ప “అన్నీ బాగానే వున్నైగానండీ. కో (వ(ట్లబా యు కెట్టా యియ 

నది అమ్మాయిసీ?_ కమోరంతా నామీద ఉయ్యరూ?)_ అమ్మ త్ర 

ఆదరణాతిరేకంతో, ' _త౦(డిగారు లేకపోవడమే అద్భుష్టమనిపించిన అమ్మ 

కలలో కనబడ్డది యిలలోకి తెచ్చిచ్చి లాలించి. కన్నవారుగాని ఉన్నవారుగా 
కసివినీ యెరక్క పోయినా, కల్యాణం కాదు కాలేజియే కావాలన్న ప్పుడు క్ 

కరించిన కన్నతల్లి, కాకూడని సమయంలో కరుగ్గా అయిపోయింది. 
“అత న్నే పెళ్లాడతానమ్మా. కులం గోతం కూడు బెడతాయా? కులము 

పాొడూ!,” అనలెకపోయింది తను. పోనీ యింకో విధంగా అతనో చెప్పాల; 

పంచినా, అంత మరా కిద మనిషికి యింత హీనమైన సలహా యిన్యడమా అ 

పించింది....ముగ్గత్వం వొదలనినాడు మొహామాటం ఎలావదుల్తుంది? 

అలా జరుగుతాయి పెళ్ళిళ్ళు. ఇరవై ఎళ్ళకి చేసినా బాల్యవి వాహ వే 

తనది!.... 

ఆ సరళని చూస్తూ యిప్పుడు మనస్సు నవ్వుతున్న చిరునవ్వును దాచు 
కొంటూ. ఏవెనా వాక్యాలు నోరుజారి వచ్చేసాయే మోనని బెదిరిపోతూ రామకోటి 
వపు దొలగతనంగా చూసింది సరళ. 

0 0 0 

ఆనందరావు ఆమెని సపెళ్లాడాడు.... “లాపూర్తి చేసుకొని ఎ పెంటిస్ 

షిప్ కోపం బందరు ఒచ్చిన ఆనందరావు, రామకోటి కలిసి ఓ యిల్లు అరెకి 
తీసుకున్నారు, సరళనిచూసి, రామకోటి కధంతా తెలుసుకొని “కులం వాక్కే 

స్ డిసా్యలిఫికేషనె తే ఆ అమ్మాయిని న చేసుకోవల్సిం దే. అన్నివిలువలున్న 

మనిషినిపైకి పోనియ్యటానికి లేదు.” అన్నాడు, 
wren కూడా రామకోటి వాళ్ళింట్లో ఉన్నాడు. “టియో కలిసే 

నబదేవారు, ఎక్కడచూసినా! కాఫీహోటల్పులోనూ, పార్కుల్లోనూ, షాపు 
ననూ, రోడ్తమీదా. ముగ్గురూ కలిసే కనబడి జనానికి ముక్కు.లమీద. వేళ్ళూ 
వెవులమీద చేతులూ వేయించే వాళ్ళు. సినిమాల్లో సరళని మధ్యన కూచో బెట్ట 

టొకరూ అటొకరూ కూచుని జనాన్ని ఏడిపించుకుతీ నేవారు, 

ఈ ఎనిమిదేళ్ళ తరవాత, మళ్ళీ నాటికి నేడు ఇక్కడ కలిసివుండడం 
'టస్టించి, మళ్ళీ కూలానాగా కాలం గడుపుతున్నారు వాళ్ళు. ఆరు నెలలలో, 
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జో 

కబ్బులూ, శీకాటలూ. షికార్లూ, సినిమాలూ, పిక్నిక్ లూ. పార్టీలూ, ప్ 
౧ 2 | 

చోట ఎన్నో రకాలుగా ఎంతొమందికి ముగురూ విడిపోకుండా కనబడి అశ్వర్య 
ధాం 

పరిచేరు. ఎవరికి పరిచయం చేసినా, మా సెండ్”! అంటారు రామకోటిని, 

ఇద్దరూనూ. వాళ్ళమభ్య బంధుత్వం కలవలేదు. అది వాళ్ళకి అవసరంలా కన 
ఓ జా 

బశ్శేదు. ఇలా పెళ్ళయివోగానే అలా అన్నయ్యగారూ అంటూ పిలవడం 

(పాఠరంభించవేదు సరళం ఆది వాళ్ళు ముగ్గురూ అనుకోకుండా అవలందిసున్న 
‘ ౧] అరి 

ఆనంద బాంధవ్యం. 

మకోటి, పెళాదేడు, ఇదరు వ మూడోమారు కనటానికి ఆ వె రాలతం క? స యదు, ఇ ఎర్హిలు. రు తణటా ఆ ౦ 

NOTIN or 

“ఆమె వొచ్చేంత నరకన్నా మా ఇంట్లొ తిను. ఆనక నువ్యెట్లాగూ 
a (౧౧ ౧ 

మడిగ-పేసు వుంటావు అన్నది సరళాదేవి, ఎంత సఫేపూపప్పూ ఉర్షగడలేగా, 
వి రా గద 

ఆమెగారు నీకు బెక్రది?” 

0 0 0 

£1] “ఎత్తు వనక్కి తీసుకుంటావా! ఇదిగో, ఈ సే_(రొలో వుండేది నీక్వీన్ 
వేలుపెట్టి చూపించాడు రామకోటి, 

సరళ గడిలో చూస్తూ ఒడిలో చూసుకుంది. పెట ఎప్పుడు జారి 
పోయిందో .... పూర్ణత్వాన్ని పొందిన యవ్యుసం ఆచ్చాదన వక నిండుగా 

గుండంగా కనబడిపోతోంది. 

fh 

చటుకుం_నపెట సరుకొని రామకోటి మొహం చూసింది సరళాదేవి. వ ప వ స 
అంత సెపూ ఆబుచూస్తూన్న రామకోటి హటాతుగా రోడువేపు ద్నషి చి అరి "న! ఊఊ 

యో మళ్ళించెడు. “అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునే తల ఎన్ని వేల విలువ చేసునో_?” 
వర్షంపడుతో ౦ది.... వర్షం చిందిన వరదలో.... హర౦పొందిన యెడదలో 

యు 

....పవవ చిమ్మినబురదతో .... ఎడదకమ్మినబెడదలో.... ఎక్కడచూసినా చూసిన 
దృశ్యమే సుందరతరంగా కనబడుతోంది.... దృష్టి మరల్చుకున్నా కళ్ళకి 

కనబడుతూనే ఉంది, ఆ దృశ్యం అద్భృశ్యం కాకుండాను. మనస్సునుచూపిన 

తత న. రాలేదు.... అనవ సరంగా ఆలస్యం చెయ్యడం అల 
వాటు చెసుకున్నాదు. ఆమెని కాల్చుకు తింటున్నాడు. ఎప్పుడూ ఏదో గొడవ 

ప + (4 శ నా ఏ వ్ *క చత పార్టిలూ, సాథిలూ, బ(ోజా్యలూ, అబ్బళ్ళూ, మేజిస్రేట్లూ, జడిలూ, కూర్ 
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ఎసోసియేషన్ మీటింగులూ అనుకుంటూను... .నల్లకోట్ల రవ కవత ..నల్లగోన్ల 

పరంపరలు....తనకీ వుంది.నల్ల బజారు పావకం... నల్లధనం Sis... ఫల 
a లం 

“ఇంకా రాలేదెందుకో.?” అంది సరళ, 

“బహుళ వర్షానికి ఆగాడె మో... 

“వర్గమెతే ఆగిపోవాల్సిందేనా యెంటి?)” 

“బలేపనేః: అటు చూ. డాదూ, ఎట్లావుం దో, జోరు?’ 

“బాననుకో....ఐతే మాతం?___ఏ రికెవాడికో మరో పావలా పారేసి 
రారాదా యేం?” | 

వర్షం కేసి చూస్తూ అనవసరంగా మాట్లాడుకు ౦టున్నామని యిద్దరూ 

తెలుసుకున్నారు. ఒక్క నిమిషం మౌనంగా వొకరి. మొహం వొకరు చూనూ 

కూచుండిపోయారు. ఆ సమయంలో వాళ్ళ మనస్సుల్లో ఎం భావాలు కదలా 

డేయో చెప్పడం కష్టం..హటాత్తుగా మెరుపు మెరిసింది: పెద్దగా వురిమింది, 

మెరుపులో సరళ మొహం కనబడ్డది రామకోటికి. వెంటనే ఆమె 

మొహ౦ మళ్ళీ చూశాడు. సరళ మొహంలో మెరుపు కనబడ్డది, సినిమాల్లో 

ఉపయోగించే లె _బరీషాట్స్లోని పిచ్చిగీతలు ఆమె మొహంమీద కాంతివంత 

మెన రేఖలుగా క్షణం. భయంకరమైన కొలరేడో లోయల్లా' మరుక్షణంము[ దించ 
బడ్డ ట్లు కనుపించింది.... మొహాలు మనస్సులకి సూచికలంటారు. ఈ మొహం 

సరళ మనస్సుది కాదు. సరళ.... సరళ.... సరళా దెవి! ఎదురుగా కనబడుతున్న 

బెదురు చూపుల మొహంలో, హృదయంలో పదిలపరచుకొన్న వదులై న 
జ్రాపకాలేవై నా చెదురుమదురుగా కనబడతాయే మోనని వెదకి వెదకి చూసేడు 

రామకోటి. కాని మరు నిమిషంలోనే, అవి తనని కుదురుగా . కూర్చోనివ్వవని 
తెలిసి, అదిరిపడాడత ను, ఆ జ్ఞాపకాలు బరువై న అడుగులో ఎదర నృత్యం 

చేస్తాయి. 

అతనలా చూస్తూనే ఉన్నాడు. సరళాదేవి మూడుసార్లు చూప్పు నేలమీదకి 

మళ్ళించి మళ్ళీ మూడుసార్లూ అతని మొహంలో కే చూస్తూ కూచుంది, మళ్ళీ 
జం సం చు లన రామకోటి మెరుపు చూొళొడు, సరళాచేఏ అటు. చూడలేదు, 

“ఇంక సే నాశ్లనబ్బా!” అన్నది: ఉరుం చప్పుడులో బల౦కలిపిన గలోగళ్ కలగా 
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పులగం అయిపోయింది. అతను మళీ యిటు చూసేసరికీ తట మధ్యలో 

సమా ప్రమెనంత విచారం కలిగింది. 
“అరె! కలిపిశావా?” 

“ఏం? ) సిల్తిగా నవ్వింది. సరళా దెవి. 

వ్ పాల్లెమ్కి నేను సొలూూషన్ చూపిద్దామనుకున్నాను, మొన్న-ఆ 

రష్యా ఛాంపి టు శల యిట్లాంటి పాల్లెమే ఒచ్చింది.... సన్డె 

హిండూలో కా ట్ చేసేడు... 

“నాకు bgt, స్స సొల్యూషనూ అక్క- గ్లదు! అంది సరళ, 

అతన్ని వంకరగా చూస్తూ, మిస్పివస్గా నవ్వుతూ, శ్లేషంచాన్లేవోయ్ అన్నటు. 

“అచ్చా! అదేంటి సరళా అట్లా మాట్లాడ తావు! నే నేమన్నానని?) 

అన్నటు నిర్లోషి 'మొుహం౦ పెట్టి మాట్లాడ కుండా క్రూ "చున్నాడు రామకోటి. 

సరళ పక పకౌ నవ్వింది. “నేను మా(తం ఎమన్నాను?’ అన్నట్లు 

కేశ ల్చస్తూ, చధరంగం బలం భరి ణెలో పోస్తోంది. 

వీధిలో కారాగింది. గేటు తెరచుకొని వో అబ్బాయి, ఆనందరాప్పని 

గొడుగుతో వరండా మెట్లదాకా తెచ్చి ఏడిచాడు, 

“పొద్దున నాలుగింటి శే వసానండోయ్।” అని వెళ్ళాడు, 

క్క!’ అసి వరండా ఎక్కాడు ఆనందరావు, 

0 0 0 

జేబులోంచి రుమాలు తీశాడు ఆనందరావు. నె త్తి తుడుచుకొని, మొహం 

లోకి చిన్న నవ్వు తెచ్చుకొని, ఓసారి సరళవేపూ ఓసారి రామకోటివేపూ 
చూళొడు దర్థాగా నిలబడు౦డే. 

“ఎట్లా అయితేనేం యింటికి చెరారి అన్నది సరళ కసిగా, 
“ఆ. చేరిన, లేకుంచే కొంప ముణిగేదే....” వై లిష్గా నవ్వుతూ 

అన్నాడు ఆనందరావు “ఇట్టా నాకోసం చూస్తూ తెల్లవార్లూ వరండాలో 

కూర్చుని జాగారం చేసేవారెగా యిద్దరూ! 

“ఇంతకి ఏం చేస్తున్నారట. ఇంత సేపూ?” 

“టాట్లా లేం చేవు, బార్ ఎసోసియెషన్ మీటింగ్!” 

wa ననుకుంటూనే ఉన్నాను!” అన్నటుగా కుర్చీలోకదిరి సరుకునా డు 

రామకోటి. = ల 
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ోచాల్తెండి, చెబుతున్నా రు_..హాయిగొ (పయివేట్ (పాక్టీసు పెట్టుకుని 

కూడా అర్హర్మాతి వరకూ పనులు!.... గవర్న మెంటుద్యోగస్తులు నయం: పెండ 

ధరాశే కొంపకు జేరుకుంటున్నారు!.__ఎండనొడులేదు: వర్షంనాడు మొదలేలేదు!” 

అంది సరళ ఉకోషం తగ్గక, 

“వర్షంకదా అనే మం కాస్పెప్ప కంటిన్యూ చేసి. మరిన్ని Wu 

డిస్కస్ చేసేం మీటింగు లో!” అన్నాడు ఆనందరాపు మరింత సరదాగా, 

“వెళ్ళి బట్టలు మార్పుకు ఈక యు; భోంచేద్దాం!” అన్నాడు రామకోటి, 

మాటల్లో కొచ్చిన విసుగు చేతో చూపిస్తూ, 

“అరే! భోం చెయ్యలా?” 
“మీరు రాకుండా ఎప్పుడన్నా భోంచేశారా ఎమిటి?....కొమ్మిదిలేదు, 

పదిలేదు, పదకొండూ లేదు!....అట్లా నిమిషాలు లెక్క బెట్టుకుంటూ కూర్చు 
న్నాం," ఆనందరావు ఆలస్యం చేసినందుకు పశ్చాతాప పడ కపోయేసరికి 

సరళకి ఉడుకుబోతుతనం వొచ్చి మాటలు తడబడుతున్నాయి. 
_ ఆనందరావు ఈలేసుకుంటూ లోపలికె రెళ్ళాడు, సరళ చదరంగిందిలంలో 

wud పాన్లు ఒకటో రెండో వుండిపోతే అవి భరిణెల్రోపోసి, మూత పెళ్రుసి 

రామకోటి వేపు చూసింది, అతను ఆమె చూప్పను౦చి తప్పించుకొని, ఖే 

వెప్ప చూసి. రాని ఆవలింతకోసం (పయత్నించాడు. సరళ తనుకూడా అనుకో 

కుండా వాచికేవి చూసింది. పదకొండూ ఇరవై, లేచి, “రా, రాంకోటీ, భోం 
చేద్దాం!” అన్నది వీలై నంత మృదువుగా. వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళి 
'కోయింది, నడుస్తున్నప్పుడు నాట్యం చసే ఆమె జడ వెపూ* నడుం వేపూ, 

పిరుదుల వెపూ చూస్తూ సబ్బుడి మత్తుగా కూచుండిపోయాడు రామకోటి. గది 
ద్వారం వరకూ వెళ్ళి సరళాదేవి స రుక్కున వెనక్కు తిరిగి చూసింది. ఏదో 

తెలుసుకుందామన్నట్లుగా. 

రామకోటి ఇంకా అలా చూస్తూనే ఉన్నాడు..... 

0 0. 0 

ముగ్గురూ భోంచేస్తున్నారు, ఆనందరావు పేబుల్ కి వెడల్పు వేపు ఒక్కడూ 

కూచున్నాడు; సరళా రామకోటి కేబిలు పొడుగు వేపు . ఎదురెదురుగా కూచు 
న్నారు. ఆనందరావు తీరుబాటుగా, దర్జాగా, ఆకలిగా తింటూ కోర్టులో అడిగిన 

(తీివర్లచి(తం లం] 



ధోరణిలో ₹౦డువేప్పలా వున్న యిద్దర్నీ (పశ్న లడుగుతూ కొలక్షేసం చేస్తు 

న్నాడు, 

“సో__నువ్యెన్నిగందల కొచ్చావు, ఇంటికి?” రామకోటిని, 
ఎడుందాప్పకి.' 

“కృబ్బుకి పోలెదన్నమాట.... !” 

“పోలా. అప్పటికే చినుకు లొస్తున్నాయి. ఇహ క్షబ్బూలదు ఫాడూలేదని 

చ్చేళాం! 

“ఆత నొచ్చేంతవరకూ నువ్వేంజేశావ్?” సరళాలేవిని. 
“ఏముందేం మహా, చెయ్యటానికి!__నంట పూర్తిచేసుకుని రేడియో 

పెట్టుక్కూచున్నాను. అంతలోకే అతను రానేవొచ్చాడు....!’ 
“ఇహ ఎంతకీ నే రాకపోతే చదరంగం వేసుకున్నారేం?” ఇద్దర్నీ. 
“అట్లా యేం లేదు.... ఎనిమిదిన్నర కే మో రాంకోటి మెట్టుదిగి వచ్చాడు, 

భోంచేస్తాడే మోనని వడ్రించబోయాను. మీరు రాలేదని తను తిననన్నాడు.ఎవడో 
పార్టీ వొచ్చి ఆఫీసులో పేద్దసీన్ (క్రియేట్ చేసేడంటూ అదంతా చెప్పు 
కొచ్చేడు.... ఆ మీన చదరంగం వేసుకున్నాం,” జవాబు చెప్తూ సరళాదేవి రామ 

కోటి వెప చూసింది “ఏం, అంతేకదూ?” అని అతన్ని సం(పదించినట్టుంది, ఆ 
Wray అష చు సందర్భం. 

స్ట 

“ఆ ద్రరంగం వేద్దామని యెవరికి తటెంది?*” ఆన్నాడు ఆనందరావు, "వేళా 

కోళ్లంగా నవ్వుతూ; వాళ్ళిద్దరూ అలా మొహాలు చూసుకుంటున్నారని. 

పంటల ౨ _కా సెగ్దామినేషను, చసుున్నాం!” అన్నాడు రానుకోటి 
నవ్వుతూ, 

“అది కాదోయ్.” ఆనందరావు విశాలంగా నవ్వెడు, “వర్షం....ఉరు 

ములూ మెరుపులూ భయంకరంగా వుంది... నేనేమో నిషా-రణంగా అక్కడ 

చిక్కుపడిపోతినింరి కల వాళ్ళేమో. సీ రూపాయకో నమస్కారం బాబూ మేం 

రాం పో” అంటున్నారాయె.... నేనొచ్చేసరికి మీరిద్దరూ.... భోంచేసి వెచ్చగా పడు 
కొంటార మో, ఇల్లు (పొ గాంకలేని (డొమా హో ల్లా ఉంటుందేమో భగవంతుడా... 

అనుకుంటూనే అక్కడ వుండిపోవలిసాచ్చె,_అందుకు__అయామ్ సో గాడ్ '_ 
og 

ర రిద్ద రూ మేలుకొని, క్ భో జనమయినా చెయ్యకుండా నాకోసం యెదురు 
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చూడ్డం నాకెంత గొరవం, ఎంత అదృషం?” అన్నాడతను. మొదటినుంచీ 

. చివరిదాకా నవు వ్వుతూ, 

ఆ మాటలు అట్లా చెప్పవలసింది కాదనీ, అందులో ఏదో వ్యంగ్యం 

ఉందని అనిపించింది రామకోటికి. “వెచ్చగా” పడుకుంటారేమో అని భయ 

పడ్డం.భో జనాలయినా చెయ్యకుండా యెదురు చూడ్డం. అదృష్టం. "ఇవి సరిగ్గా 

(పయోగించలే దేమో!-అలా క కాకుండా “అరెరె, పాపం! నాకోసం నిషార 
అ౦గా ఆకలితో కూచున్నారా. వెరి సారీ" అని ఏదో తేలిగ్గా ఆంకు బాగుండే 

దే మో_._లాయరు! మాటలకి ఆర్షాలుంటాయని తెలుసుకోవడం నృ త్రిధర్మ౦, 

మరి అర్హమున్న, మాటలు (పయోగించడం యిక్కడ ధర్మమా అనిపిసోంది. 

అత ని ఉద్దేశ మేమిటో. ?) ఆ మాటలు సాధారణ మైనవిగా తీగుకొ నేటంత మూరు 

లిక్క_డ లేరని తెలీదూ? 
శ్ 

“ఎన్ని గేమ్స్ వేశారు?” సరళాదేవి నడిగాడు ఆనందరావు. 

“లక ఇట్ లదు” సరళ, 
ఖు 

“నువ్వు-?” అన్నట్టు, టీచరు చూసినటు, - రామకోటివేపు' చూళాడు 
ఆనందరావు, 

“మూడుకాదు నాలుగూ." 

క అన్నిసార్లూ నువ్వె గల్పావుగా,” 

“లేదు, ఓసారి తను గెల్చుకుంది” అంటూ సరళవేపు చూశాడు రామ 
కోటి, “ఎమిటి, ఇలా అడుగుతున్నాడు, దీనికి అంతూ పొంతూ లేదా?" అన్న 

టుంది ఆ చూప, 

“అబ్బా, ఎమిటి. మీరిద్దరూ? _లేదూ, కొనూ, కాదూ! ఇవేనా కబుర్లు? 

న భై 

“భలే! మీరా. మేమా, బోర్ చెసోంది?” 

“మఘీరే! ఏమడిగినా నమౌధానాలు చెప్పరు, వినరం మాట్లాడరు. 

మొహాలు చూసుకుంటూ కూచుంటారు'_నాకూ చెస్ తెలుసుగా, చెప్పరాదూ? 
పోనీ నెను మా దార్ ఎసోసియేషన్ మీటింగ్ సంగతులు చెబుతానం పే ఏనరు!_ 

అన్నం తినటం అయే ౪నరకన్నా కాస మాటాడరాదా యేం, అయినాలస్యం 
అలో ఉం 

ఎట్లానూ అయిసాయె 1” 
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“ఇప్పుడా స సంగతులన్నీ దేనికి శేనోయ్, పదకొండున్నర ధాటిందిగా! 

చప్పున భోంచేస్తె పడుకోవచ్చుగదా, చలిగా కూడా ఉంది.” 

“ఎప్పుడైతే మాతం, నాకు కెలీకడుగుతాను, మీ బార్ ఎసోసియెషన్ 

మీటింగులో ముచ్చట్లు మిగిలిన వాళ్ళకి రుచిగా వుంటాయట 9డి”” అమాయకం 

నటిస్తూ అడిగింది సరళ, 

“డు ండవృు! ఏం చేస్తాం? పాలకోసం రాళ్ళు మొయ్యాలి! నేనున్నంత 

కాలం నాతోచాటు దారూ, బార్ వసోసియేషనూ, ఎసోసియెషన్ మీటి ంగ్ఫూ, 

మెటింగు ముచ్చట్లూ అన్నీ వుంటూ ఉంటాయి.నేనేకాదు, నీకూ అంతే,.నీవన్నీ 

.నీకుంటాయి.రా మకో టి నన్నీ రామకోటి కుంటాయి...-అత నాఫీసులోయెవడో 

పారి వొచ్చి ఆగంచెప్పై ఆ సంగతి వొచ్చిందా లేదా? మీరిద్దరూ చదరంగం 

vies ఆ చదరంగంలో ఎత్తులూ, ఎత్తుకు పెఎత్తులూ-_అన్నీ ఉండాల్సిందే! 

అట్లా! వుయ్ హేవ్ టు పుటప్ ఏక్. అవర్ 'సెల్వ్స్-ఇన్ షార్ట్ ఒకరి 

న్యూ సెన్స్ ఒకరు భరిస్తామని చేసుకునే ఎటర్నల్ అగి మెంటే కదా, మేరేజ్ 

అం టే! అట్టాంటప్పుడు నౌ కబుర్లు విననంట౦లో జస్టిస్ ఏముంది?” 

సరళాదేవి eal రామకోటి వేపు చూసింది, ఆమె అట్లా చూడక 

సోతే రామకోటి పట్టించుకో క పోయేవాడు. వ్యంగ్యం తగిలి గుచ్చుకుంది, ఆ 

చూప్పతో తూపు ఎరువు క స చదరంగం ఆటం, ఎత్తుకుపై 

ఏత్తూ_ఎం టిదంతా! 

కాని అతను కొందరగానే తేరుకున్నాడు. 

చిరునవ్వు నవ్వి ' “లాయర్ ననిపించుకున్నావోయ్ .” అన్నాడు. 

సరళా దేవికి బలం ఒచ్చింది, దాంతో. ఆమె కూడా నవ్వింది. “కోరులో 

ఈ ధార రాదులే. ఒస్తె నీకు మేం కూడా దొంగ యకౌంట్లు చూపించి లంచా 

లిచ్చుకో వరించి el "అన్నది, 

“ఇస్తూనే ఉన్నానుగా!” పకపకా bet కక రతర ల “ఎటొచ్చి 

శేష్కాదు...-కె ౦డ్ 

మళ్లీ) 

“అబ్బ! ఇవాళ ఎంత అసందర్భంగా మాట్లాడు తున్నాచోయ్. అని 

నోటిదాకా వచ్చింది రామకోటికి. బలవంతాన నోరు కట్టుగో గలిగాడు... 
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..అదోటా వది' 
ag 

0 0 

ఎవరు కావాలనుకున్నారు, ఇదంతా? 

అప్పట్లో అనుకున్న మాశై తే_సరశే సర్వ్యమని. నిజమే, వ్యవహారంలో 
ఆనందరావు అడుగు పెట్టాక, ముఖ్యంగా అతను చేసిన ఎ పోచ్ మాడగానే. 

చిన్నదానా శాశ్వత మెన మార్పు ఒచ్చింది, కఠ్క లేక మింగుకోవలసిన పరిస్థితి 

ఎర్చడ్లది. 

ఇప్పుడతను సరళని ఆ దృష్టితో చూస్తున్నాడా అంకే. అది వొక 

(పశ్న'- ఆయినా అది చాలా దారుణం. చూపులూ, ఆలోచనలూ మన 

కం|టోల్లో ఉండమం యే మటుకు ఉంటాయా? ఒకొక చూపు అనుకో 

నంత .ఆన్యాయంగా (వసరినుంది. ఒకొొ_క్క- ఆలోచద అనుకోనంత దారు 

ణంగా మెదడుని (క్రాస్చేసి జుట్టు నిక్కబొడిపించి వెళ్ళిపోతుంది, దానికీ (పవ 

ర్తనకి ఏమీ సంబంధంలేదు, ఆత్మని ఎనలె జి చెస్తె ఇవి దొరకవు, ఏదో పని 

మీద బ్యాంక్ కి వెళితే ఎవరో చెక్కు మార్చి లెఖ్య- పెట్టుకుంటున్న డబ్బు 

కా జెయ్యాలని. ఎవర్నో రిసీవ్ చేసుకోడానికి రై లుసైషన్కి వెళితే స్లాట్ ఫారం 

మీద కనబడ అందమెన అమ్మాయిని లేవదీసుకుపోవాలని, అర్హరా్యతిపూ ట భార్య 

పట్ల అన్యాయంగా వవర్తి రిస్తున్న- మొహ మేనా యెరుగని. పొరుగాయన్ని 

అప్పటికప్పుడు గోడ పగలగొట్టి చితక్కాడ దామని_ ఎక్కడో ఓచోట, ఏదో 

దారుణమెన ఆలోచన కలుగుతూనే ఉంటుంది! మాటల్లో అనువదించి చెప్పడ 

సున (పక్రియ తేకుండా ఆలోచన నిజస్వరూపంలో బె చైటపడ్డం సంభవ మెతె 

(సపంచంలో ఇంత మంచీ, మన్నన మిగులాయా?, అనేకం అనుకుంటాం, 

ఒక్క కైనా నామ చెయ్యడం వరకూ ఎందుకు, చెబుతామా 

వాళ్ళు శః ఊళ్లో ఉండడం: ఆదరం ఫొర్మాలిటీ కావడం, ఈ కొక 

తాశీయపు చెలిమి కలిమి కలకాలం నిలుస్తుందా, కాకుంఉ ఏదేనా ఆగిపో 

తుందా? ఇందులో ఏదీ లేకపోయినా జీవితానికి లోటురాదు! మరి. ఈ నిరర్తక 

మైన అశాశ్వతమైన అర్దాలు తీసుకోవడం, ఈ అనర్దాలు ఎరటుకన? 

సరళ... ఏ క్షణం ఆమెని 'బిలాత్కరిస్తాడో అన్నట్టు చూస్తున్నట్లుం 

టుంది....ఆ మె me దైర్యం మేకపోతు గాంధథీర్యంలాగా... .విరికితనం 
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సంస్కార లక్షణం కొదు....తననీ చూడగానే ఆయనింట్లో లేరు రాంకో టీ, తల 

వాత రా: అనే సరళ సంస్కారంలో తనకి నమ్మకం కుదరదు!___.... ఆమె 
మాటలు. అప్పుడప్పుడు ఏదో అంటూనే వుంటుంది, వ్యంగ్యంగా. నాకు 

(పాబ్లెమూలేదు, నువ్వు సాల్యూ చెయ్యనక్కశెదు!_ఏ మో, ఆలోచించకుండా 
వొచ్చిన మాటలేనే మో? 

మరి అతనో?_.. అత నేది మాట్లాడినా రెండేసి అర్దాలు సుళువుగా 

తియొ్యొచ్చు'__. ఇట్లా ఎందుకన్నావు, దీనర్హం యిదికాదా, అని నిలదీ స్టే?__ 
అబ్బె, అదేమిటి; నేనట్లా అనుకొని అన్లేదు, నీ కిట్లా తోచిందా?.__ ఈ పాడు 
అర్థం సీకే తోచిందా, ఎవరన్నా చెప్పారా? అని తేలగొే హక్కు వుంది, చాతు 

ర్యమూ bi అత నికి 1 

రళని తనకిచ్చి పెళ్ళి a” వాళ్ళమ్మ చెప్పగానే తనదార్ని 

ను పోయి ఆ మని మరిచిపోయుం పె? చౌలా అన్యాయమైన ఆలోచన, కాని 

ట్రా చేసుంపే' ఆమె ఎక్కడుండేదో, ఎట్టా వుండేదో, ఎవర్ని పెళ్ళాడేదో! 

__అయినా ఆనందరాపు కామెనీ చూసించడం, అద౦తా చెప్పడం, అతను 

పెళ్ళాడతానం పే చేసిన సారధ్యం, ఆ ఆ సారధ్యంలో స్వార్ద తారగాడం౦బరం,__. 

తన నీలాగా శిక్షీంచడం? ఇట్లా వెంటాడి వెక్కిరించి వోడించడమా? 

ఇది చాలా అనవసరం... దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెచుందుకు ౧ దెనా చెయ్య గలి 
గితే దాగుణ్లు.... 

(గ 

(3 

ం ం క 

భోజనం పూ ర్తిచెసి, తమలపాకులు వేసుకోకుండా చకచకా మేడ 

మెట్లెక్కి. వెళ్ళిపోయాడు రామకోటి. 
ఇవ్, 

“వక్కపొడైనా తీసుకో వేం?” అంది సరళ. హోాలుదాకా వచ్చి, అత 

న్ను ధైశించి. 

అతను వినిపించుకునీ కూడా వెనకి_రా లేదు. 
“వక్క పొడేం ఖర్ముం!....కిల్ల పే యిద్దాం ఉ౦డు!.... మనకి అతనో 

పనుంది!” అన్నాడు ఆనందరావు, ఆమె వెనకే పాలో కొచ్చి. 
సరళ అతని మొహాంలోకి చూసింది, 

వంకీనున్న కోటు జేబులోంచి వో పొట్లాం తీసి, మూడు కిలలు తీశాడు. 
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ఆనందరావు. “ఇందాక, వర్షమప్పుడు.... ఆ క్రిల్లీ దుకొణం దగ్గర నిలబడి ణాతో 

భానీ కొడుతూ వుంటే, దుకాణం అతనిచ్చాడు!”. అన్నాడు, దుకాణం అతను 

ఏదో (ఫీగా ఇచ్చినంత దర్పంగా, | 

నౌ కక్క_ర్లా.” అంది సరళ, మూతిముడిచి, 
aa) 

న య ల 

“నల్ల కోట్లో వెసి తెస్తారు; కిల్లీలూ, పువ్వులూ, స్వీట్సూనూ'.... ఎట్లా 

తాకబుద్దొ' తుంచడం? ర 

ఆనందరాపు పకప కౌ నవ్వాడు తమ యిద్దరి మధ్య అలవాటయిన చను 

వన దోరణి అంది పుచు మ్చృకుని అన్నాడు; 

“నల్ల రంగులో మహిమ తెలియక దాన్నట్లా చిన్నబుచ్చుతున్నావు 

సరళా! అంతే.... ఇట్లా చూడు, నా కళ్ళల్లోకి! నల్లనివాడు పద్మ నయనమ్ముల 

వొడు!! .... ఆ రష్యా నాం కా జ చ కావ్యాల దగ్గిర్నుంచి కసక్ నెన్వెస్ 

వరకూ నల్లని అచ్చులొ కదంకఉ, వెసారు! నలని రాతిలోనే చలని అలరు 
న 1 స ౧ సై ౧౧౧౧ 

జరుగుతాయన్నది తటతైలం కదె. పిలా! లాస్ బట్ నాట్ లీస్! __ నలకొటు 
౧ న. యు . ర్త ag) 

న్యాయానికీ నిజానికీ |పతినిధని తెల్లివాడె weal ఫిక్స్ చేసేడు సరళా!” 

ధోరణిలో చనువూ, మె తదనం సరళని స్వాధీనపర్చుకోగా ఆమె కళ్ళ 

నిండా ఆహ్తాదం నింపుకొని, నోడు నిండుగా తెరిచింది, ఆనందరావు కిఫ్ళీచుట్లూ 
డు 

వున్న కాగితాస్సి సుతారంగా, ఆలస్యంగా తెరుస్తూ ఆమె నోటిని నాధ్యమె 

నంత సేపు తెరిపించి ఉంచినట్టు ఆ చ దారా వ్య కంచెసేడు, తరవాత 

అతను కిళ్ళీ ఆమె నోటిలో స్యయంగా వుంచాడు. ఊరించి నోరు తెరిపించి 

ఉంచినందుకు కసితో లటుక్కున అళని వెలు కాటు వెయ్యబోయింది సరళ, 

ఆనందరావు తెలివిగా చటుక్కుక లాగేశాడు. . 

నవ్వుతూ. కం ( ఫెండు న్నిదట్ ఆ తాడో యేమో! అతనో పనుండి 

నాకు! అన్నాడతను, ఆమె నడుంమీద చెయ్యేసి లాక్కాళుతూ. 

“నేనుకూడా యెందుకులే, మీరెళ్ళండి_ ఊళ్ళో పన్లన్ని నిశిర్మాతివరకూ 
ఒక,_భ్యూ చక్క బెట్లు కొసారుగానీ, మాఫెండు దగ్గిర ఇంతపని బడేసరి కేమో 

కి 2 థు నూ ౧ 

నే గావాలి!” అని మురిపించి వెనక్కి బరువు వేసింది సరళ, 

“పోనీవోయ్! రేపట్నుంచి ఊళ్ళో పన్లకిళ్కూడా నువ్వు సాయం ఒస్తె 

ఫోలా!"అంటూ మరి క కొంచెం బలంతో ఆమెను నెట్టుకు పోయాడుఅనందరావు, 
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వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళే సరికి రామకోటి మంచంమీద ఫడుకోని వున్నాడు. 
పేవిల్ లెటు వేసుకొని నిచకోసం ఏదో మేగజైన్ తెరిచి చూస్తున్నాడు. 

వాళ్ళని చట గానే అతను మంచంమీద లేచి కూర్చుని ట్యూబ్ లెట్ స్వెచ్ 

'వేళాడు. ఆనంగారాను కిళ్లీ యిచ్చాడు. అతను “ధేంక్స్” అని నోట్లో వేసు 

కున్నాడు. 

“కూరండి!” అన్నట్లు ఎ ఎదురుగా వున్న సోఫా చూపీంచేడు రామకోటి. 

“కూర్పోటం గాదు నువే లేచిరావాలి.... ఆ రాజమ్మగారి pp పకైలు 

—(రెదర్) భోషాణాలు _కింది వసారాలో పట్టాలి, స 

“ఇప్పుడా? పొద్దున సెట్టరాదూ?” 

“లేదులేదిప్పుడే.... ఇంతకుముందు నన్ను కార్లో (డ్రాప్చేసి_వెళ్లాడుగా, 
అతను రాజమ్మగారచ్బాయే... - పొద్దున నాలుగ్గంటలకు లారీ తీసుకు కు వస్తాట్ట. 

అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు నద లేవటం దేనికి !...ఎట్లాగో యిప్పుడే కింది pea 

రాతలో సె'దీ సిమా, పొద్దుట వాళ్లు లారీ కెత్తుకుపోతారు, క 

రాజన్ముగారు ఇంటి వోనర్. రెండు భోషాణా లంతేసి (టంకు పె కొలు 
పూర్ణం ఆనందరావు మేడమీది వాటాలో ఉండే రోజుల్లో అత ని కషడీత్రో 
వుంచేరు. బరువూ, ఎవ ౮నా మేడమీది వాటాక్"చ్చాక ప శ్రీసెయ్యమం మే 
అప్పుడే తియొ్యచ్చులె అని వుంచేసిన పెన్టైలు; ఆ వాటారోకి రామకోటి రావ 

డాన్ని, ఆంత గా ఖౌ శీ చెయ్యవలసిన వొత్తిడి లెక పోవడాన్ని అక్కడే ఏడిచి 
పెళ్లుళారు. 

ముగ్గురూ మధ్యగదిలోకి' వెళ్లారు. ఆ పెకైలమీద ఏవో చిలర వసువు 
వ్ 

ల్ లుంటి తీసేశాడు రామకోటి. వెంటనే (పక్కలున్న హేండిల్స్ పటుకొని 
సెబి ఎత్తడాని నికి పయత్నించాడు ఆనందరావు. “ముదనషం పె అ! ర్ రాజమ్మ 
జావ అజ కంటె ప! వుందే డిని సగొయ్య:' “ అన్నాడు, 

రానుకొటి నవ్వాడు. ' “ఆ మెనికూడా వోసారి ఎత్తుకుని చూశావ బట్టుం దే! 
“ఆ మెనా_ఎతుకుని భూడాల్నిం టెగా గాని కకమె యామంబుండో ష్ట్ర ఊరు 

కొన్నా. ఆనందరావు నరళ కేసి a నప 0 ద్ర అన్నాడు...” అటా వూ తూ అట్టా రి కే 
bh 

ది ఆరి చూనూ నుంచోకసోశే వోచెయి? వెయ$రాదు”” hes ధీ ఖీ 
ట్ mn అ ష్య \ లో ఎందుకు; ఫ్రండు! భా దో 4 తన 5 ఫ్రండు! చాను ట అవతలి. గొళ్లెం పట్టుకుని ఎతీి 

అటి 
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“ఇందులో . ఏం బెట్టిందచ్భా; ఇంత జరువుంది!” అన్నాడు ఆనందరావు, 

నాలుగడుగులు నడిచారు; “ఆబ్బా!నా చెతులు నొస్తున్నాయు. ఉండుండు....దించు 

శ్రా సో అన్నాడు. 

అరిచేతులు రెండూ నొకదాంతో వొకటి రాసుకుంటూ నోటితో వూదు 

కుంటూ “అబ్బా ! ఎట్లా కందినయో్య;” అన్నాడు అనందరావు, కదే పూర్వ 

కాలంలో అయితేనా?” అన్నాడు సరళశేసి చూస్తూ. 

సరళ నవ్వుకుంటూ అన్నది; “నాధా! “నసుకు ముర హో స్తంబులు నొచ్చు 

చున్న వా. అయో ్య' ఈ సా పిష్టి కన్నులతో ఎట్ట విపత్య_ర దృశ కము జొడ 

వలసివచ్చె !_.ఈ సముతులలున నుపయోగ పడని నా యీ సెర్లిన్ చర యేల; 

కాల్చ్బనా? హా! దుర్విధి |” 

“ఆగాగు; నాకో అయిడియా తట్టింది!” అన్నాడు ఆనందరావు. “ఇక్కడే 

ఉండండి” చరచరా [కిందికి వెళ్ళాడు. 

రామకోటీ సరళాదేవి అతను వెళన్న వేపుకి క్షణకాలం ఆశ్చర్యపడు 
తున్నట్టు చూసేరు. వెంటనే ఒకరి కళ్ళలో కొకరు చూసుకొని, వెనువెంటనే 
చూప్పలు మళ్ళించుకున్నారు. 

పది హెొను సెకన్లు గడిచాయి. ఎక్కడో గడియారం పన్నెండు గంటలు 

కొడుతోంది.... వులిక్కిపడ్డా రిద్ధరూ, అనుకోకుండా, అనవసరంగా అర్హరా (తి 

పన్నెండు కావడం. అప్పుడు మెలకువగా వుండడం; విశేషించి ఏకాంతంగా 
ఉండడం; వారిద్దరికీ ఇదివరకెన్నడూ జరగకపోలేదుగాని, ఇందులో ఏం (ప్రత్యే 
కత లేనట్టు గుర్తించే చైతన్యం ఒకరికీ కలగలేదు....మళ్శీ యిద్దరూ మొహాలు 
చూసుకున్నారు. 

సరళాదేవి తనపెప్ప sas నే, భోజనం దగ్గిర అనందరావాడిన 

మాటలు' జ్ఞాపకం వొచ్చాయి రామకోటికి. వాటిని గురించి ఆమెతో చర్చిద్దా 
మన్నంత (పరణ కలిగింది. కొసి అది మంచిదిగాదన్న నిశ్వయాన్నిక్కూ-డౌ 

వెంటనే వచ్చేశాడతను....ఎంతై నా వాళ్ళిద్దరూ వొకటి, తను వేరు!._భరించ 
ట మే సభ్యత! నిచమెన భావాన్ని మనసులో చర్చించడం కంటే బహిరంగంగా 

చర్చించడమే యెక్కువ నీచంగా పరిగణించబడుతోంది....ఆ సంగతి గుర్తించి 
భయపడి అతను బొమ్మలా నిలబడి చాధపడ సాగాడు. 

రామకోటి ఆలా నుంచోతం చూసి సరళ ఏమీ తోచనిదాన్లా అయి 
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పోయింది, కీసొరి ఆ సై హీండిల్లో చయ్యదూర్చ లు శ్రబోయింది, CE 

కదళ్లేదసలు. అట్ని!. na దాచిందో, ఇందుట్లో” అంది. 

ఆమె పెటచెంగు విగించుకోడం, వంగోడం దగ్గర్నుంచి హెండిల్లోంచి 

చెయ్యి సెయ్యడం వరకూ అన్నీ చూసి; ఆమె. విడుస్తున్న నిట్టూర్చు దగ్గ 

ర్నుంచి అన్నమాటవరకూ అంతా వినికూడా, సమాధానం చెప్పక్క న్లేదన్నట్లు 

నుంచున్నాడు రామకోటి. 

ఒకసారి ఆమెవేపు చూసి వెంటనే ఇద్దరిమధ్యా en శ క్రివంతంగా 

పడున్న ఆ పెళ్లై వేపు చూశాడు రామకోటి, తామిర్వురూ ఇంత నిశబ్దంగా 

ఉండవలసిన పరిస్థితికాదు; అప్పుడూ ఇప్పుడూ కూడాను; కాని నే డేదో జరగ 
రానిది జరిగినట్లు, తన్మూలంగా, అనే |పతీమాటా అన్హీలమై పోతుందే మో 

అన్న ట్లూ ఇద్దరూ సంకో చిస్తూ వుండడం అతన్ని చాలా దుఃఖ పెట్టింది. ఇంతలా 

నేరంలేని శిక్ష కెవ్యరూ wall రించలేరు, 

సరళాదేవి కేమీ క చలడు ఆమె రెండో పెను దగ్గర కెళ్ళింది. అది 

వస్పుతైంది =. ఆనందరావు కాళ్ళూ గొంతూ చప్పుడు చేసుకుంటూ 

శవలా పిలుస్తున్నట్టు; “ఆ (.... వొచ్చెస్తున్నా” అంటూ వొచ్చాడు. 

“అట్లా మెందుకూ, గొడవచేసుకుంటూ రావటం? __అతను లేని యీ 

ఒక్క నిమిషంలోనూ మనం యిద్దరం ఏమన్నా?” అన్నట్టు, సరళా దేవి అతని 

గొడవై నా భరించగలదుగాని నీ Nea భరించలేనన్న ట్లు భయంగా చూస్తూ చీర 

చెంగు చేతుల్లో జోరుగా మెలితి ప్పెస్తోంది, 

“అట్లా. "బరిలిన్ చీరలు మెలి తిప్పుకోరు (ఖండూ. పూర్యశా లంలో 

నూలు వీరలిట్లా. * అని సరళాదేవిని వేళాకోళం చేసి, ఆనందరావు; “ఇదుగో 
రాంకో టీ; ఈ గుడచేతికి చుట్టుకొని ఎత్తు, ఇది నీకు; యిది నాకు!” రెండు 
మాసిన తుండు గుడ్డలు తెచ్చాడు; అవి పంచాడు యిద్దరికీ, 

గుడ్రలు చేతులకి చుట్టుకున్నాక పని తేలికైంది. 
మెట్ల చివరిదాకా దిగేసిన త ర్వాత “అమ్మయ్య!” కన్నాల ఆనంద 

ర్ "భలె చావొచ్చి పడిందే, దీందుంపతెగా!” 

రెండో పెక ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బరువే అనిపించింది, ఈసారి 

ఆనం... రావు das దిగుతున్నాడు మెట్లు. 
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66 బాబ ఫ్ర 'పగలుంపే బలె తీర్చుకో వచ్చులె, ఈ పెమైల్ bs ఎముండి, 

ఆ మెట్లు టర్నింగ్ తిరిగిన దగ్గర కాసా వెనక “ పండిల్ ఒదిలి పె"కది-__ 
దెబ్బతో నె హన ![౪? అన్నాడు తా. నవ్వుతూ, “జాగర్త సుమా తంత: 
టర్నింగ్ దగ్గిర కొస్తున్నాం, హిండిల్ ఒదిలిపె పెట్టావం పే యిం కేంలా.... 
ఒక్కసారిగా అడ్డుతీరి పోవాల్సిందే!” 

“అంత సుళువుగా ఎట్లా తీరిపోతాయి, అడ్డు? అవతల నా పెళ్ళా మోం?” 
అనుకున్నాడు రామకోటి. 

అనుకోడ మేమిటి, (పమాదవశాన అతని చెయ్యిజారిపోవడ మేమిటి! 
పెళ్లై ధడ్ మని ఆనందరావు మీదికి తూలి ౦ది. మోకాళ్ళ మీద అంచు బలంగా 
ఆనుకొని, ఆ దెబ్బకు చతికిల పడిపోయాడు. కూర్చున్న మనిషిమీద పెళ్లై బరు 
నంతా ఆనుకోగా ఆతను తటుకోలేక, | క్రింద మెట్టుమీదికి, తరువాతి మెట్టు 
మీదికి, ఆ తరువాతి మెట్టుమీదికి, దాంతరువాత మెట్టుమీదికి, అట్లా, ఒరిగి, 
జరిగిపోవడం, పెెమైకి వం ఆధారం లేక 'పెనుభూత ౦లా ఎప్పటికప్పుడు మీద 
పడుతూ వుండడ ౦'. ఒళ్ళు, పెకీ గోడలకీ మధ్యపడి నలిగి పోవడం ఇలా 
జరిగి పోతోంది, 

ఇంతలోకే తన చేతులు స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకొని, అతన్ని కాపాడ 
దానుని ఆదుర్దాగా వొస్తున్న రామకోటి మొహంలో, ఈ హత్యాకాండ పూ రి రి 

చేసపేందు శేర్పడిన [కొర్యం కనబడింది ఆనందరావుకి. ఆ గాభరాలో, పాణ 
రక్షణకోసం జీవిచే-సే అంతిమ ప్రళయ (పయత్నంలో, ఆనందరావు పెటి 
హెండిల్లోంచి చెయ్యి వదలడం, పె'పై జోరుకన్నా రెండడుగులు ఎక్కువగా 
వెయ్యడం; పెమె అతనికి మూడు మెట్లు మీదుగా అ స్తవ్య స్తంగా నిల్చిపోవడం 
జరిగాయి, పడ్డపాటూ, తిన్న దెబ్బలూ, అనుభవిస్తున్న అవమాన రోషాలూ, 
ఆవహించిన మృత్యుభయం, ఆనందరావు ముఖాన్ని బాలా వికృత ౦గా 

చేశాయి. 

. “సారీ ఆనంద్: పొరపాబంది, చెయ్యి జారింది అన్న రామకోటి 
మాటలు అతనికి వినిపించలేదు, అతను నిటారుగా నుంచొని చొక్కా జెబ్బల 
మీదికి లాక్కుని, పిడికిలి గటిగా బిగించి “ఎరా!” అని ఊపిరి పీల్చి మూతి 
బిగించాడు. రామకోటి తనకి అందీ అందనంత దూరం రాగానే అతని మీదికి 
లంఘించి, “కావాలనే చేసావుగా!.... రాస్కేల్?” అని మాట కొక గుద్దు 
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చొప్పున, సెకండు కొక గుద్దు చొప్పున, మొహంమీద, మెడమీద బలంగా. 

గు ర్రశాడు. రామకోటికి ఆశ్చర్య పడేటందుకు -చమ్ లేనట్టు స్పురించింది. ఆరో 

పజలో దూషణకంటె, అఘాతంలో శిత బలంగా తగిలి, అతన్ని మరుక్షణం 

(పతీకారానికి పురికొల్సింది.... అతను ఎడం చేత్తొ ఆనందరావు జుట్టుపట్టుకుని, 

కుడిచెయ్యి పిడికిలి బిగించి అతని డొక్కలో బలంగా పొడిచాడు. 

“అమ్మా” అన్నాడు ఆనందరావు “అవకాశం కోసం చూస్తున్నాపురా!.. 

ఇడియట్ !” అని అతను మళ్ళీ తిరగబడి రామకోటి వీపుమీద, నెత్తిమీద, 

రెందు గుద్దులు వేశాడు, రామక్ కోటి కిందబడి, మళ్ళీ లెచాడు, రెండుచేతులూ 

కలిపి వాలీబాల్ ఆడినప్పట్లా జబ దాదసాగాడు. 

నిర్హాంత పడి చూస్తున్న సరళ, చూస్తున్నది నమ్మలేనంత చిితంగా, 
అసప సంగా తోచి మేడ వసారాలో పిట్టగోడ పక్కన వొక్కతణం ఆస్తే 

నుంచుంది, చకచకా మెట్లుదిగి వచ్చేలోగా ఆమెకి భోరున ఏడుపొచ్చేసింది. 

కత మానై ప ఇదరూ బలిష్టులు; అరో గ్యవంతులు, పొన్దుళ్ళలా డీ కొంటు 

న్నారు. వాళ్ళని ఎవరేనా ఆపగలరా? ఆ మధ్యకి వెళితే (పొజాలు పోతాయే మో? 

పోతే పోసీ!”..... ఏడ్చేస్తూ సరళ. వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ తలపడే వేళకి ఇద్దరి 
మధ్యా యిరుకొ_సి రెండు చెతులు బారజాపి, యిద్దర్నీ కౌగలించుకొంది, 

“దాబోయ్ ఆపండి, నే చచ్చిపోతా!” ఆని పెద్ద శకేక పెట్టింది: ఏడుస్తూనే, 

ఆనందరావు యిక తట్టుకోలేని సిరసంలో ఆమె మీద ఒరిగాడు. 

రామకోటికి తెలివొచ్చింది... . (తీభుజం మూడు విందువులూ ఒక్కచోట 

కలుసుకున్నాయి. నూటఎనభై డ్నిగీలు మూడువందల అరవె అయ్యాయి, 
అక్కదున్నది వొక ఆడది, ఆమె భరా, ఆమె మాజీ (పేమికుడూ కాదు.. 
ఆమె స్పర్శలో తల్తీ, చెల్లీ, పెళ్ళాం, పిల్లా ఒక్కసారే చూపశేరు. ns 
చేసిన any ప్రత; దగ్గమై పశ్చాతాప 'తెజస్సులో పునఃపభవిం 

చేడు.... వెంటనే ఆమెని అ(తిహృద దయ పరిష్యంగంలోంచి తప్పించాడు. ఆలే 

సరళా అన్నాడు మె త్తగా_ సరళ అనుమానంగా చూసి అంతలోనే నమ్మకం 
తెచ్చుకొంది. 

మరుక్షణంలో అతను ఆనందరావుని ఎత్తుకొని. మోసుకొని, పడక గది 

లోకి తీసుకు వోయాడు.... సరళ కంగారుగా అతన్ని ఆనుసరించింది. ' రామ 
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కోటిని ఉ ధ్రేశించి తిట్లూ, కృత జైతా బౌఠతాౌర్థలూ ఆమె గొంతులో కలగాపులగంగా 

గుర న మంటున్నాయి, ఒక్కటి బె బెటి కూడిపడ్డంలేదు. 

మంచంమిద పడుకో బెట్టాడు ఆనంకు హవన "పె 

మధ్యపడి, నలిగి పోయిన గీరుకుపోయిన అతని చర్మ భాగాల్ని చేత్తో నిమిరాడు. 
[సవిసున్న రక విందుపుల్ని అరిచేత్తో తుడిచేశాడు తొందరగా. క్షణంలో 

సగంసేపు సరళశవే పు చూసి, “దూది, అయొడీన్ ఉండాలే, తెలుసా?_ తే 

అన్నాడు, 

కీ, మెట్లకూ, గోడకూ కె 
ల 

భాగా 
% 

© 

సరళకి జవాబు చెస్పడానిక్కూడా తోచలేదు. ఇక్కడ నీ చేతుల్లో ఈయ 
న్నొదిలి నె నే వెళతానా అని మూర్దంగా క్షణకాలం నుంచుని, అలాంటి భావం 

కలిగినందుకు సగ్గు ప ఆగ రామకోటి కివ౦తా తెలుసా అన్నట్లు అత ని కళ్ళ 

ల్లోకి భయంగా ఆందోళనగా చూసింది. రామకోటి పెజనూ జేబులోంచి | రుమాలు 

Wi, చించేట ట్టు పట్టుకున్నాడు, ముక్కలు గా చించుతాడని స్ఫురించగానే 

తన చీరవేపు చూసుకుంది సరళ. క్షణకాలం ఆమెకి కొద్దిసేపటి (క్రితం తా 
నొడిన మాటలు వృధాగా క జ్రాపకం వొచ్చాయి. అశుభం న అని 

అనుమానం కలిగింది. ఇంతకీ సరన సమయంలో చీర చించి. గాయాలకి 

కర్రేంచుకు ఉపయోగించలేక పోతున్నా నే అసి చిన్నబుచ్చుకుంది. ఇ చేమిటీ 

సరసం అని హేళన చేసుకుంది: చివరికి ఆ అనపసర (పసంగంమీ మద, ఆంత 

కం అనవసర మెన ఈ సంఘర్షణమిద అసహ రం వెసి, తనమద తనకే విసుగు 

పుట్టింది, ఆ విసుగుతో చిరాకుసడి, అలమారు వగ్గిరకెళ్ళి తలుపు తెరిచి, 

వాక్స్లో దూది, అయొడిన్, పుడకా తెచ్చింది, 

గాయాలన్నీ వోపిగ్గా తెరిచి, ఒక్కౌాక్కదానికే (శ్రద్దగా అయొడిన్ 

పూశాడు రామకోటి .... ఒళ్ళంతా నెస్పులుగా ఉంది, మధ్య మధ్య తడుము 
కుంటూ సిగ్గుపడ్డాడు ఎం చుయినా చేసేడేం లెదు....“ మొ హొం పగలకొట్టాడు 

స్ట తారగ్క కళ్ల కే కనబడిపోతో ౦ది.... అటు 

చూస్తే, అలా అనుకుంట, కళ క్లల్లో సళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ... తుడుచుకోడాని 

కర్కూడా “కె "మ్ ఇెదు.... వ్యవధివున్నా, సమయం కాని సమయం., 

ఆనందరావు గాయాలపని అయిపోగానే మాట్లాడకుండా చె టికొచ్చేశాడు 
రామకోటి. అలనేమైనా చెబుతాడెమో! అతనికే మెనా చెప్పాలో యేమో, 

ముఖ్యంగా అతని దెబ్బల మాచెమైనా చూడాలే మోనని, సందెహంగా, అను 

ఆనందరావు!” ....క న నక చర 
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మానంగా, ఆశగా, అతనివేపు చూస్తూ అతని (పతీ చర్యనీ గమనిస్తూ అలో 
నుంచుండిపోయింది సవళ....చివరికళ నేమి మాట్లాడకనే వెళ్ళిపోయేసరికి, ఆమె 
భారా చిన్నబుచ్చుకుంది, అవును! నా అంత ప్యర్షురాలి కొసం చాపు దెబ్బలు 

కొట్టుకొని, ఇంకా నన్నీ మొగాళ్ళిద్దరూ ఏఎం గౌరవిస్తారు'.. అనుకొంది. మరు 
క్షణంలో ఈ ఆత్మనిందకు ఎంతో కేదపడింది ఆమె. 

మెడ మెట్ల దగరకొచ్చాడు రామకోటి. మూడో మెట్టుకీ, నాలుగో మెట్టుకీ, 
మధ్య, రెండింటిమిడా ఆ బరువైన _టంకు పెకై అడ్డంగా అన్తవ్యస్టంగా పడి 

వుంది. దాన్నలా వదిలి తన దారిని తను పోలేక పోయాడు. తెల్లారుజామున 
వాళ్ళొసారు, ఇది గమ్యస్థానానికి రెండడుగులు ముందుగానే ఆగిపోడం గురించి 
వాళ్ళు ఏదెనా ఎందుకు అనుకోవాలసలు ? _ అని. ఒక్క చేతిమీదుగానే పె"సైని 

ఈద్చెసి, దిగువకి లాగి, మొదటి పెళై వుండేవేపు తోసేసాడు. పెద్ద చప్ప 
డైంది, చేతినిండా దుమ్ము _ రక్తం మరకలు.... 

హోల్లో వష న్ దగ్గర కెళ్ళి, అద్దంలో చితికిన, పొంగిన, తన మొహం 
చూసుకుంటూ, సబ్బురాసి చేతులు కడిగేసుకున్నాడు! అద్దంలోంచి, గదిలో 

మంచం కనిపినోంది, సరళ, మంచంమీద ఏటవాలుగా కూర్చునివుంది. ఆనంద 

రావుతలని ఆమె తన రొమ్ముమీద పెట్టుకొని, అతనివీపుమీద నిమురుతోంది.... 
ఆద్దంలో చూసిందే, బైట చూసేదీ వొక్కటే .... అయినా అతను గదివేప్పకు 
తిరిగి, కేణకాలం, ఆ సుందరద్భశ్యాన్ని తనకి చేతనై నంత ఎ పీసియేషన్తో 
చూశాడు, .... ఆ వక్షంమిద విశాంతి తీసుకునేతల .... ఎన్నివేల విలువ 
చేసునో !! 

0 0 0 

తెల వారింది. గా 
రామకోటి (డెన్ చేసుకున్నాడు. పొద్దున్నే ఎక్కడికీ వెశ్ళ అలవాటు. 

లేదు..... చేసుకోవాలి అలవాటు....ఈ కాఫీలూ భోజనాలూ మానేసె a 

దూంంగా ఉ౦ండొాచ్చును! .... తన (పశ్నకి (పమాదంలెని పద్ధతిలో సమాధానం 
కుదిరినట్టు తాత్కాలికంగా త ప్పిగా ఉం౦ది.... రపణ్ణుంచీ ప్యూన్ ని పొద్దుకు 
ఆరింటికి రమ్మని చెప్పాలి, 

మెట్లు దిగుతూ వోరగా చూశాడు, ఆనందరావు గదిలో కూర్చున్నాడు 
౨త న్నీ చూసి వెళ్లాలిసిందె. 
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ష్ గుడీ మార్నిండ్,రా!* ఆన్నోడు ఆనందరావు, చీరునవ్వుతో, “అయామ్ 
సార్, రాంకో టి! ఇద్దరి కిద్దరం అంత (బూట్ ఎలా _పవర్తి రినామనుకో లేదు, న 

చదువూ సంసారం ఒక్కసారి ఎక్కడికి పోయిన యో్యో, ఆశ్చర్యం [19 

రామకోటి రండు _ట౦కు వులు నె త్రిమీంచి దిగినంత రిలీఫ్ పొంచేడు. 

అతని మొహం నవ్వు పోసుకొంది, - 
“అం మె.ఆ మాతం పోట్లాడే శ _ర్రీకూడౌ, ఐమీన్ పాకీ స 

లేమో ?” న్ 
కాలో థేంక్క్సోయ్ += రాతి చాలా " శ మపడ్డావు, ఈగాయాల కోసం!” 

మళ్ళీ శేషా? ఛీ ! = ఇది తన వా (కే ఒక వేళ! __ రామ 
కోటి నో మెన్లన్ చెప్పడం మరిచిపోయాడు, 

గరిలో అలికిడి విని, సరళాదేవి గది గుమ్మందాకా వొచ్చి తొంగి 
చూసింది. ఆమె తొంగి చూడ్డం రామకోటి చూశాడు. ఎవరి కళ్లల్లోనూ ఎ భావం 

లేకుండా మళ్ళీ చూపులు కలుసుకున్నాయి. ఏదో పని స్ఫురించి సరళ లోపలి 
కెళ్ళింది. 

“అట్లా బై టికి పోయిసా” లెచి వెళ్లాడు రామకోటి, 

సరళ డై నింగ్ హాల్లోనించివస్తూ అతన్ని చూసింది. పిలవడాని కామెకి 
నోరు విడలేదు. కంగారుగా సరాసరి గదిలోకి వెళ్లి పోయింది, భ రతో చెబు 
దామని. కాని తీరా అక్కడి కెళ్ళాక ఆయనతోనై నా ఎట్లా చెవి పాలో తెలియక, 
అతనివేపు తెల్ల మొ హం చెసి చూస్తూ నుంచుంది. 

అతను. చూశాడు _ కొని ఏమిటలా ఉన్నావని అడగలేదు. పది పదిే బాను 

సెకన్లు ఆగింది 

“రాంకోటి __ అని గోడవేవు తిరిగిపోయింది సరళాదేవి*హోటలుకి 
పోతున్నాడు కాఫికి."* 

“అరెరె !” అని నవ్వుకుంటూ లేచాడు ఆనందరావు. కుంటుతూ అయినా 

చక చకా నడిచి వెళ్ళాడు. గటు దగ్గిర రిక్షెపిల్చి నుంచున్న రామకోటిని కలుసు 

కున్నాడు, నడుంమీద చెయ్యేసి అతన్ని పట్టుకుని, మృదువుగా “రే పలికిరా 

రాంకోటీ.* అన్నాడు - లాక్కొాచ్చేశాడు __ ఇద్దరూ వరండాలో కొచ్చారు, 

“వొదిలిపెటు, గిలిగింత అవుతున్నాయి,” 
నడుం ఒదిలి పెటి చేతులు రండూ పట్టుకున్నాడు ఆనందరావు “రాని 

ఎర్ రోల్ అ _బూట్స్ అయ్యామని as DO ఇస్పుడు కూడానా 

రాంకోటీ$” 
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“ఏడో కాలు జారింది. తీసుకున్నోం౦ క్ బదునిద్దరం; సోనీ మనం ముగ్గురం 

నోరుజారిశే ఎంత ఆకరుగా వుంటుందో నేన్నీకు చెప్పాలా రాంకోటి_చెప్పు? 

మన మధ్య ఎం జ5గిందంటాపు, అసలు,” 

(పతిసూటా రామకోటి మనస్సును సున్నితంగా తాకింది. స్నేహంతో 

మత్తెక్కిన అతని మనస్సులో, ఆ మాటల్ని వేరే విధంగా అర్ధం చేసుకోడానికి 

కావలసిన రెసిసైన్స్ కదు. 

న్ on గ 

“అవును ఎమి జరగలదు.” 

మళ్ళీ నడుంమీద చెయ్యివేసి, తన నడుంమీదుగా అతనిచెయ్యి లాక్కుని 

గది గుమ్ముందాకా తెచ్చి విడిచాడు ఆనందరావు, చాలా మర్యాదగా, “ఇదుగో 

జ స 4 య. షాకి జే $9 షూ 
నమ్మా, గ మి|తుడు, నువ్వు నావల్ల అత న్నెప్పుడూ 5 గొట్లుకో లేవు అన్నాడు, 

సరళ ఇటు తిరుగుతూనే రామకోటి కళ్ళలోకి చూసింది కృతజతతో, స్నేహాఖి 
లాషతో, ఆమె కన్నులు మెరుస్తున్నాయి, చెమరుస్తున్నాయి. 

“కాఫీకి లేటియ్యావు రాంకోటీ! వెళ్ల!” అన్నాడు ఆనందరావు, మంచం 

ఎక్కి. న్యూస్ సేపర్లొ మునిగిపోతూ, 
0) 

0 0 0 

రెండు నిమిషాల తరవాత డైనింగ్ బిల్ దగర నుంచుంది సరళ, 

ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చుని రామకోటి టిఫిన్ తింటున్నాడు. ఆమె అతన్ని 
చూస్తూ తనని తాను చూసుకుంటోంది. 

“ఇంకా (పేమిస్తున్నాడు. నన్ను! _ నన్నే కాదు, నన్ను పెళ్ళాడిన 
వాణ్నికూడా (పేమిస్తున్నాడితను! ___ నన్ను క్షమించాలి రాంకోటీ _ సీ విష 
యంతో దిద్దుకో లేని పొరపాటు చెసెను._ర్మాతి సీక్రు జరిగిన అన్యాయాన్నీ, సీ 

మీద పడ్డ ఆరోపణనీ మరిచి మళ్ళీ ఈ జన్మలో నన్ను నీ మనస్సులో పెటు 
కుంటావనుకో లేదు... నిన్ను పోగొట్టుకోడానికి నో కెన్నడూ బలం హోత, 

నన్ను విదిచిపెట్లి వెళ్ళిపోకు రాంకో టీ_** 

హటాత్తుగా రామకోటి తలెత్తి చూశాడు, అతననుకున్నది నిజమే, అమె 
చేతిమీద రాలినవి అకువులే, అమె కన్నులనుంచి ధారగా వస్తున్నాయి...అతను 
ఎ౦ చెయ్యాలో తోచక జేబులోంచి రుమాలు తీసి ఇచ్చి ఆ కళ్ళే పే చూస్తూ 
కూచున్నాడు. 

జ ఉచ గూ ఇఒ న ల మ మాతే న కన్నుల చరువుల్లో, కన్నిళ్ళలో తుల్లో, కనరాని రహస్యాల్ని, కన్నార్చక 
కసీపెడుతున్నాడని గమనించింది సరళ. వెంటనే అక్కణ్నుంచి వెళ్ళిపోయింది. 

0 0 0 
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రామకోటి నవ్వుకున్నాడు, 
ఈ బంధం యింతేగాబోలు ! ఇది తెలుసుకుందా దామని చెసే (పయత్నం 

దిన్ని సెంచి ఊోరుకొ ౦చోంది, చిత్రం పహ. . తెగదు... ఇంతకన్నా సెరగదుూ 

ఒక వేళ పెంచుకుంసే తెంచుకోవడం సాధ్యమే మో. ఈ పెంచుకోడం..తెంచు 
కోవడం దీంట్లో ఏది మంచో ఎంచుకోడం తెలీడం లేదు! 

లోకుల దృలషిలో “ఏమిటో తమ అనుబంధం” అన్న జిజ్ఞాస వుండేది 
పూర్ణం ! తామమిటో తమకి తెలిసిపో యిన ట్లు | నిజానికి ఆది ఇప్పటివరకూ 

తెలియన లేదు. సామాన్యంలో సమున్నతమైన సంస నూర మూ యిది ముగ్గురికీ 

స్నేహమే ఆహారం, స్నేహమే వ్యసనం. రంగు రంగుల స్నేహం! గా 

ముగ్గురిలో (పతి ఒక్కరికీ మిగతా ఇద్దరిఘీ దా ఈ అనుమానాలేమిటో మది!___ 

టా - తనని చం పెయ్యాలని కుటచెస్తున్నారని అనుమానం ? ఆ 
హుషారులో ఆ హాస్య _పియత్యంలో _ యింత ప్రాణభయం దాగి ఉందా?. 

సరళకీ వుంది _. ఈ మొగాళ్ళిద్దరూ కలిసి త నకి పాతి|వత్య సరక్ష పెట్టి తను 
నం స పతి అడుగూ సరీక్షిస్తూ తను ఎక్కడ తప్పటడుగు వెస్తుందో “కని పెడు 

తున్నట్టుంటుంది. తనచేత తప్పు చేయించేందుకు తగిన సన్ని వేశాలు కల్పిస్తు 

న్నట్టు ఆమెకి ఎప్పటికప్పుడే అనుమానం, ___ ఇద్దరి వేపూ భయంగా, సందే 
హంగా చూడకుండా వొక్క సమాధానం చెప్పదు. ఒక్క అడుగు వెయ్యదు 1 

తనమాట చెప్పనే అక్క గ్లదు వ Woe పుంటుంది యెకాయెకి! 

వాళ్ళ కేం, హాయిగా పెళ్ళయిన వాళ్ళు, వాన్ళ తప్పే చెయ్యరు! వాళ్ళకి 
ఈపాటికి (పేనులో (ధిల్ తగ్గి, తనచేత తప్పు న ల దాంతో ఆనందం 
పొందడానికీ _ (యత్నిస్తున్న యే వుంటు౦వి, (పతీరో జూ హర (పతీ నవ్వూ, 

(పతీ మాటా ఎరే. పంజరంలో పక్షినిలా, మ్య్యూజియమ్లో వస్తు వునిలా, వాళ్ళు 

చివరికి తన్ను ఫర చంకా సళ ఎక్స్ పెరి మెంట్ చెయ్యడం కోసం చేరదీసి 
నటుంది ] క 

- కాని. ఈ అవమానాల అవకా శాల మధ్య, నీతి అవి నీతుల పరీక్షల 

మధ్య _ ఏదో. సృష్టి కెల్లా తీయని ఆనందం, వర్ణ వర్ణాల. మెశ్రీ మాధుర్యం కల 
కాలం కలిసి పున్న ందుకు గర్వకారణం __. ఉన్నట్లున్నా. ౨1! ఇది తెంచుకోడం 
మంచిదెకొని సులభం కాదు; ఒకవేశ సులభమే అకు మంచిది కాదు! 

ఈ | తివరచి తం శాశ(తంగా చెదరక చెరగక నిలవారి,ంచే! షన స్ 3 
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(ఆంధజో తి ఏీక్తీ , ఆగస్టు 1968) 

ఇట్లు, ప విధయుడు 

“వాణ్ణి చెడగొడుతున్నావు నాన్నా!" అన్నాడు మా అబ్బాయి. మా 

మనవడు వేణుగోపాలాన్ని పై హెదరాబాదు సంపించేనని, 

నారు తెలుసు. 

వాడిలా అనడం మొదటిసారికాదిది. వేణు గురించి ఎ మంచిపని తల 

పెట్ట అమలు చేసినా వాడిలాగే అంటుబ్నాడు, 

వేణుకి నేనేం చేసినా వాడు వృద్ధిలోకి రావడానికే చస్తాను. కాని, వీడు 

న్యాయ; మావాడు, వాడు తన. కొడు కేదో నా మాటలు విని చెడిపోతున్నా 

డన్నట్టుగా మాట్లాడ తాడు 

అదంతా నామీద కచ్చ; వేణుమీద అసూయానూ, కా కాకపోతే మరేమిటి? 

వెణుగాల్లి బి, ఎస్సీ ఆనర్స్ చదవమని వాలే రు పంపెను. పణ్లీ పఠనా) 

Pere వేణుకి మం|తిగా రి మనవరాలి సంబంధం "మాట్లాడాను. వీడికి మాట్లా 

డేనా?.... అదుగో, అందుకూ, వాడికా గురు. 

అసూయ వుంది; ఒక్ ్ కక్కం ప్పుడు ఎవరి మీదికి ఒరుగుతుందో చెప్ప 

లేం. కన్నకొడుకుమీదికే మళ్లొచ్చు. కచ్చవుందే, ఎవరిమిద కలగొచ్చో 
ఒకొక్క ప్పుడు చెప్పలేం. కన్నతంశడి మీది కే తిరిగొచ్చు... చెప్పలేం కదా! 

అలాగే, పాపం, మావాడు....కొడుకు అభివృద్ధిలో కొచ్చేస్తున్నాడని.... 
ఆ అభివృద్దికి సాక్షాత్తూ వొడితాత ! అంపే ఫీడి త౦(డ కారకుడని తెలిసికూడా = 

ఎప్పుడూ దేనికో ఉహూ గింజుకుపోతూ వుంటాడు. 

అంతెందుకు? 

వాణ్న్ోజఒరే బి. ఎస్సీ ఆనర్భుకి వెళ్ళరా” అన్నాను..సరె, తాతయ్యా- 

అన్నాడు. న్యూక్తి యర్ ఫిజిక్ చదవరా. అన్నాను. అనగానే వీడు.పానకంలా 
అడ్లొచ్చేసి న్యూక్తి యర్ ఫిజిక్స్ ఎందుకు నాన్నా అవి న్యూ అయితే కావచ్చు 

మ్ క్రి యర్ కాదు గడా....అన్నాడు. 

వాడలా ఏదో సొడ్డు పెడతాడని నాకు తెలుసును. 

కొని నేనేమీ జవాబు చెస్పఖ్క రైక పోయింది. 
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మా వేణుగాడు ఠకీమని చెప్పేడు సమాదానం “మనం చదివి పారేద్దాం 
నాన్నా. అప్పుడది నూ్యూకాదు, కి యర్ కూడా అయిపోతుంది,” 

“జభ భ్రాష్రా! నా పేరు నిల బెట్ట గలిగినవాడీవి, నా మనవడిఏ నువ్వురా [” 

అని ఆనాడే అనుకున్నాను, నేను. “....సీలాగే అందరూ ఆ సబ్దక్టు చదవడానికి 

ఉత్సాహం చూపించి అణుశ క్ి అభివృద్ది చెస్తె ఆ వై నావాడు మనమిదికి 

దండయ్యాతకి రాకనే పోనుగదా” ఆని వాణ్ణి పబ్లిగా నే మెచ్చుకొని వాడికి 
హూషారిచ్చెను. 

66 జ్ర రెక్స్ తాతయ్యా .... అంటాడు వాడు, నేను వాడి మంచి ఆలోచించి 

ఏం చెప్పినా సరె... 

అంతేగాదు. వాడికి నా గురించి సదభి పాయం వుంది. “తాతయ్యా! 

నువ్వు అ రోజుల్లో, పుట్టవలసినవాడివికాదు తాతయ్యా ఈ రో జుకూ్క్కూడా సీ 

మేధ సీ చురుకుతనం యిలా మ నా కాలా హఠ చ వాలీవో 

కదా!” అన్నాడు వాడో సారి. 

Se న సల. పొగడ్గ్డం ఆపరా, మీ నాన్న sores: ల వి 

కావాలి గాబోలు, తిన్నగా చె ప్పేడువు!” అన్నాను. 

“అదికాదు తాతయ్యా. అసలు నిన్ను తాతయ్యా అనడానికీ నోరాదు, 

ణాజబాయ్ అనాలనిపిసోంది. సంటకౌలవ పదకొండడుగులూ ఒక్క గెంతులో 

దాశునావు. అరవై "బాల్సీల జ సునాయాసంగా తోడుకొని అవలీలగా నె త్తిన 

సోసుకుంటావు, నాన్న ఆఫీసు వ్యవహారాల దగ్గర్నుంచి అమ్మ అంట్లు 

కోమించడందాకా నీ సలహాలేందే కణం వెళ్ళదు. ఇప్పటి వాళ )ల్లో ఇంత 

ఓపి కేది, ఓర్చెది” 
మంచిదే. ఒకరిమీన ఒకరికి సదథ్యిపాయం ౩ వుండడం, అది అభివృద్ధికి 

కారణం అయినంత కాలం. 

శ we 

మొన్న ఆనర్ ఆన్సర్ సరాసి అనకాపల్లి వచ్చాడు కదా 

“బనారస్ కాజాలాంటి కుర్రాడు లెండి, ఐస్ |క్రీమ్లాంటివాడు. ' తియ్యటి 
వాడు! మెత్తటివాడు. చల్లటివాడు. క అది వాడిని గురించి ప చెప్పిన 

దూటలు, అందులో నిర్మల ఒక తె, 

అయితే మాాత౦0 వ వాణ్ని ఆ శిఖ౦డికి అంత సుళువుగా అందనినానా! 

మెరిపిల్ల, నా చపపడ ను కుంటున్నాది.. దాని మనస్సులోకి ౧చేణుగో పాలంగారి 

మనవడం పే నా పరుపు, నా _పతిష్ట, నా ఆశ. నా తపస్సు కదా! 



చు © , న జభ బ్ ( ౦ . . వాణ్నీ లాకొయి' లూకాయి వాళ్ళ చెతి! చిక్కనినానా? అంత ఆతమా[ తం 

పిల్ల లవ రూ వాడికి తగరు, 

' మొన్నటికి మొన్న... 

వాడు తిన్నగా పరీక్షలు రాసి ఆరోగ్యంగా ఇంటిక్ స్తిచాలు తిరు పతి 

వొసానని, దర్శనం చేసుకుంటానని మొక్కు కున్నానా? 

వాళ్ల రమ్మన్నాను.వాడు “రాలేను తాతయ్యా” అన్నాడు, “కాన్ని 

కాలు చదవాలి తతయ్యా. మామూలుగా పాసయినా కాసాచ్చినా అవి చద 

తాతయ్యా, అవసరం” అన్నాడు “సరే వుండిపోరా” అన్నాను, 

తిరుపతి. కాళహస్టి కంచి. రామేశ్వరం అన్నీ తిరిగొచ్చేను. 
అందరు దెవుళ్ళ కటాక్షం నా మదున్నాది. 

నౌ ముదుంటే వాడి మీదున్న ప్లే.కదా. 
_.. అలా వున్నప్పటికీ వాణ్ని చెడగౌట్లటానికి ఏవో (ప్రయత్నాలు జరుగు 
తూనే వున్నాయంచే _ ఏమిటనుకో వారి? 

ఏదీ. మొత్తం నేనింట్లో లేకుండా పోయింది సరిగ్గా పద్ధెనిమిది రోజులు 
సుమండి.... అంతే? 

ఆ పర్దినిషిది రోజులకీ మెరిడాగులాడు తోటకూర మొక్క నీళ్ళు 
పొయ్యకపోశే వాడి పోయినట్లు, నా సహవాసం, సలహాలేక_...ఎలాగో అయి. 
పోయాడు. 

అల్ల ౦త దూరాన్ని నేను కనబడ గా నె___“వొచ్చేవా తాతయ్యా... 

సువ్వింక రావే అనుకున్నాను, అక డెకట్లలో సన్యాసుల్లో కలిసిపోతావను 
కున్నాను.” అంటూ మాటల్లో విచారం వ్యక్త సరుస్తున్నా మొహం మాతం 
వచ్చె సంవత్సరం కేలండరాగ పికెశాడు. 

స అభివృద్ది పూ ర్రికాకుండా ఎలా వెళ్ళిపోతా(నా అనుకుని “ఎమి(టా 
నాయనా” అన్నాను వాణ్ని దగిరికి తీసుకొని కొంచెం అనునయ అతల 
చెప్పెను. . ~~ 

శాస వాడికి చాల్లెదు. 

అవును మరి, అంత షాకు తిన్నాడు వాడు. 
“పాహిమాం కృపయా తాజయ్యా అన్యధా శరణం నా సి, త్వమేవ 

శరణం మమా” అంటూ నామీద పడిపోయీడు. 
“ఏమిటా సంగతీ” అని. తీరువాటుగా ఏదారిసె....నమ్మరు. నేచెబితే. 
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కన్న. తల్లిదండ్రులే అంత అన్యాయం చేస్తారా అని ముక్క్యూమిద చేళేను 

కుంటారు. ఇందులో ఏదో మాయుంది. ఆంటారు. 
మాయాలెడదు మర్మంలేదు, జరిగిందిధిటా.. నేనలా తిరుషతికి బం డెక్క 

గానె జల? ఎక్కణ్నీంచో నో సమ్మంధం తీసుకొ చ్చెట్ట వాళ్ళ నాన్న వాడికి, 

“ఇం కేమున్నాది తాతయ్యా, లగాలు. పెట్టుగోడం ఆలిస్యం" అని భోరు 

మన్నాడు కుర్రాడు. 

“పిల్లని చూ శృదంటున్నాపు కదురా, ఇంకా అవకాశం వుందిరా. 

నచ్చలెదు హీమ్మం శే సరీ. తీరిపోతుంది అని వోదార్చెను, 

“ఫోటో చూపించేరు తాతయ్యా, పిల్లబాగానే వుంది.” 
“వోరి మెరికుట్టా! ఫోటొ చూసి పిల్ల బాగున్నాదని చేప్పేస్నేవా ఇంక 

సిత ఒడేకింంచడంవి(లాగరా? తని కసిరిశాను వాణ్ని, 

“అదికాదు తాతయ్యా... 

మెల 
ag 

షన లోల + వాణ్నీ దులిపేసినొ నెనూళ్లో లేని సమయం 
చూసి తనకొడు"కీగదా అని స్వతం(తించి యింత పనిచేసిన ఆన నాకరి 

కాలిమంట నెత్తి కెక్కింది. వీడికిలావుందా అనుకొని ఈ సంబంధం ఎలాగేనా 
చెడగొడతానని శపధం పె్షును. 

పట్టక పో తె నేననుకున్న పని కౌదుకదా మరి! 

నేను రా మేళ ౧6౦ కంచీగించీ వెళ్లిస్తున్నప్పుడు న నా వోరో జు 

ఆగను. అక్కడ బ్ కనబడి హారి గురించి చెే ప్పుడు, 

హరి గురించి వాడు చెసె ప్ప దెమిటి? వాడు గొప్పవాడయ్యేడని; మం తైె9 
ఫోయేడని నాకు పేపరు చదివితే తెలియలేదా యేమిటి._? 

మేం చదువుకొనేటప్పుడు; మా ముగ్గురం wl జట్టు! ఒక నట్టు; న్ 

ఫోతే. ఒట్రు_అన్న ట్లు. 

అదొక పురాణయుగం.... ఆ వా ఆ వూసూ ఎందుగ్గాని, ఓనొడు 
ఉన్న'పే ఉండి హరిగాడు. ఒరే అబ్బాయిలూ మనం ముగ్గురం వోక్క శే కదా 
అన్నాడు. 

అవునా మరి. అంతే కదా అన్నాం మేం, 
“మీరు చూస్తూ వుండండి నేను మీకన్నా ఎంతో ఎంతో గొప్పవాణ్ని 

అయిపోతాను" అన్నాడు హారి, 

చదువు సహంలో మానేసి వాడు రాజకీయాల్లో దిగిపోయేడు. జెలో 
కూచుని దేశ మంచే మట్టి కాదోయ్ దెశమం పే సాత౦త్ర మోయ్. అని, ప (రో 
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కొలు రా శేశాడు: స్వతంత్రం ఒచ్చింది; ఏడిసేందిలే అని వాణ్ని కొట్టిపారెసేం 

మేం... ఆ తరువాత ఓసారి వాడెక్కడో కనబడితే కూడా నువ్వు గొప్పవాడివి 
కా కమిటా కృషుడు పుటిన పవితస్తలంలో ఎళ్ళతరబడి గడిపేవు అని వేళా 

కోళంకూడా ఆడేసేను. 

వాడు: ఆ హరిగాడు ఇస్పుడు గొరవనీయుడై పోయి, మం తై9 హైదరా 

నాదులో కూ చున్నాడు, 

రంగనాధం చెప్పిన రహస్య మెమిటి, మరి, 
__.అదే= హా రిమనవరాలు ఒక జవవాలు మూటకట్టిన వరాలు _ పెళ్ళి 

కెదిగి సిద్దంగా ఉన్నాదిట, దానికి పెళ్ళిచదామని తల పెచ్రుట్ట హరి. 

వాడు మంతి అవడం, ఒంటినిండా డబ్బు పూసుకున్న ఆ అమ్మాయి 

ఆటో మేటిగా అందంగా కనపడ్డం అదీ యిదీ చూసి ఆ అమ్మాయిని నే చేసు 

కుంటానం పే నేనే ఎందుకు చేసుకోకూడదంటూ చుట్టాల ఎల లూ బంధువుల 

అబ్బాయిలూ ఎగబడ్డారుట. 

అటూ యిటూ చూసి. నను ఆదర్శవాదిని; నాకు, అందరూ సమానులే 
అంటూ పేపర్లో వరుడు కావలెను మార్కు (పకటన వోటి 'వెయించేడు, అది 

నాకు చూపించేడు రంగనాథం. 

అప్పుడు జ్ఞాపకం వచింది. 

ఆవేళ హారి “హరిగాడుోగా పుంటున్న ప్పుడు ఒరె నేను గొొప్పవాణ్బుయి 

పోతాన్నరా అంతే. నేను నీకన్నా గిొప్పవాణ్నీ అయిపోతాను చూస్తూవుం(డా 
అని నేనూ అన్నాను. 

ఆవేళ సరదాక అనుండచ్చు. 

అది ఇవాళ నిజం చెయ్యచ్చు కదా! 

ఆ పిల్ల నొకొడుకు కోడలె తే; మా వేణుగాడు నాపేరు నిల బెట్టగలిగి తే 

నను వాడికన్నా గొప్ప వాణ్ణయిన క్లే కదా. 

అప్పుడు హరిమీద గిరి పడ్డటే కదా. 
అందుక నీ. 

“ఒర; నువ్వు గుప్చప్గా ఈ |పకటనకి జవాబుగా సీ దరఖాస్తుపం పరా” 
అన్నాను. 

“మరి ఆ పాలకొండ సమ్మంధ మో” అన్నాడు వాడు. 

“పాలకుం౦ండా లెదు నిళ్ళకుండా లేదు....అన్నట్టు వాళ్ళది మందీ గోతం 

వొక కు కదురా; సంబంధం ఎలా కలుపుకుంటారు” అని కోప్పడ్డాను, 
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ఒక కే అయ్యుంటుంది, గో తం. 
లేకపోతే ఆ సంబంధం అలా పుసిగిపోతుందా? 

౧ 0 0 

“డియర్ తాతయ్య!” 

సేకు అనేక సకల నువ్వెంత తల వాడ ఇక్క ణ్నీంచి 

చూస్తే రూడాొ క నబడుతున్నాది, కు థాంక్సా.. 

ఉత్తరం రాయమన్నాను, రాశాడు బాగానేవుంది. కాని ఈ సోదంతా 
ఎందుకు, నాకు తెలీదా; వాడికి నామీద సద్భావం గౌరవం ఉన్నాయని? 

“సరే_ ఇక్కడ దిగగానే ఒహడు అవుపించాడు. వాడు ఆరడుగుల 

ఎత్తున్నాడు. ఆ ఆరడుగులూ చాల్లదన్నట్టు వాడి నెత్తిమీద మూరెడు తలపాగా 
చుట్ట బెక్లుడు, దానిమీద మళ్ళా కోడిపుంజుకి బురమీదుంబుండి చూసేవూ, 

కుచ్చిళ్ళు పోసినట్లు కుచ్చు. అలాంటిదొక పింఛం కరుడు. వాడు మరి 

రైల్లొంచి దిగుతున్నవాళ్ళ నందర్నీ అడుగుతున్నాడో మేమో. నన్నూ అడి 

గేడు. వెణుగోపాలంగారు నతు శా తన 

నేను నువ్వు చెప్పినట్లుగా, దర్గాగా బిగుసుకుపోయి “నీ పేరేమి 

అన్నాను. దానికి వాడు సహందాకా వంగి పోయి, నా పరప్పలసొ6వి( బాబూ, 

త (వ6రనకా పిల్లి నించే గదండి రాడం” అనెసేడు. ఓరి వెధవా! నువ్వూ మా 

వేప వాడివేనా. అయితే నీ దగర నా పప్ఫుళలా పుడుకుతాయిరా అనుకొని 
( 

సా. 
వెంటనే వైటు మార్చ "సను, 

“పేద్ద కారొకటి తెచ్చేడు తాతయ్యా, వాడు, ఆ పెద్దకారులో, ఈ 
త 

హెదరాబామలో చాలా వాటోకి పెద్దదయిన ఈ బిలింగులోకీ నన్ను లోక" pe ag) 

ఏ వాడు. ని సలహాలు అమూల్యం. అన్ని పాటిస్తున్నాను. 

“కూడు రో జులయిందా! ఇంకా నొలుగు ర్ రో జుాలుండ మంటున్నారు ఎళ్ళు 

చ్చాడు తాతయా 

అరా నైే యింట్లో వాళ్ళందరికి ఆయనే స్వయంగా ey చేసేరు. 

మంతి అంతటివాడు నన్ను అంత గొరవ౦గా చూస్తున్నా నాకు మతి పోకుండా 

వున్నదం బే ఆది నీ సలహాలు జాపకం వుంచుకోడంవలనే కదా. నువ్వు 
జః మ 

అన్నావు ల... రౌ త లవంచపద్దు, అడిగి తెనగాని కులం గోతం పిత 

పితామహ నామాలు చెప్పొద్దు. అన్నావు. వాళ్ళు అడగాలేదు. నేను చెప్పా 
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శేదు. ఇంత సంస్కారం అంత స్తూ వున్నవాళ్ళు ఆలాంటి సిల్లి డిటేల్స్ అడుగు 

తారా! ఊరూ, ఆస్తులూ, చదువూ సంధ్యా జ్ఞానం దర్చం యివే చూసేరు,వాణ్ళు. 

మిస్టర్ వేణు. ని. ఎస్సీ ఆనర్స్ (న్యూక్షియర్ ఫిజిక్స్ అనే గుల్టంచేరు నన్ను 

ఏళ్ళు, నాకు మాతం ఫలానా మా తాతయ్య మనవజణ్ణరా అని చో ప్పెయాలని 

హాప్పుంది. 

“అ అమ్మాయి పరు |పమిల. పెరుకుతగ్గ పిల్లల .... ఉండడానికే మో 

౦గా పాంది. పూర్తిగా వర్తించిరా స్తే, తాతయ్యా నువ్వు దబ్బరాట 

పడిపోయేనని నామీద కస్పుమంటావు. వొళ్ళ 

తిడతావు,. 

శం 

ఈ ప్పి స్పుకుపిగ పిల అనాను కదూ... అంతచొరవా రె రం యక ఎడా 
౧౫ జ్ స న్ా 

చూశ్ళేదు నేను! ౨ఖరికి మా క్లాస్ మేట్ _పసన్న కూడా ఎప్పుడో వోసారి 
మొుగాణ్నిచూసి బెదిరినటు తలవనంచినటు, అధికుడె నని అంగీకరించినటు 

జాపకం. కొని ఈ [పమీలా-?అమ్మ నాయినో_.” 

ఉ తిరం చదుపుతూంసే నాకు ఆనందబాష్బాలొ స్తున్నాయి, మా మననతు 

వేణుగో పాలం మణిపూస! వాడు హరి కేఅల్లుడు కావలసినవాడు . చన్నవాడయి 

ఫోడంచేత వాడి మనవరాలికి మొగుడపుతున్నాడు. వాడు నా పరుపు నిలిబెడ 

తాడు. లం 

“నన్ను | స్యయంగా క్రార్హో పెట్టుకు తిప్పుతోంది తాతయ్య. అంశ 

దసరా పే ప్యూన్ గ్న్ ఎవ్వరూ వుండరన్న మా ట,నన్ను ముందు సీట్లో కూర్చో 

సుతుంది. కబుర్లు Py, మాట్లాడు తుంది, ఎదురుగావచ్చే బిల్తిం 

గులూ, దృశ్యాలూ అన్న వర్తించి చెబుతుంది. నాకు వ్రైంవింగు రాదసచె ప్రె 
Me CR ణా దనుక ర a డె 9వింగు నర్చుకోడాని ల ఎన్ని కబుర్లు 

ఎంది. నే చెప్పినవెన్ని న్నాది..ఇవన్నీ నను రాయలను తాతయ్యా, కన 
కఫా నుష్వు చఉబ్బలాటకొసాప్పుగాని నా నల్ల కాదువాబూ 

“నన్ను వాళ్ళి క్లాస్ మెట్స్, (ఫెంద్స్, టీచరు అందరికి పరిచయం 
చేసింది. తను సంగీతం నేర్చుకున్న హిందుసాని ఎద్యాంసు రాలు. ఇంగీషు 

బ్ 
(య క, నేరుటను క హ్ య చ్రరుస్న్న క 3 కన్నాత్ళ సరదాగా అభ్యసించి మూన్ సీస స్క-ల్్స్ 
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యంగ్మెన్ అండ్ విమెన్_ఎంత మందో! మూడురో జుల్లో డ్నెభ్బెమందికి పైగా 

ఇంతింత లేసి గొప్ప వాళ్ళని పరిచయం చేసింది. నేను చాలా అల్సుణ్నీ అను 

కుంటూ వుండె వాణ్ని తాతయ్యా. కాని అలాకానే కాదు. 

“నను ఉండడానికిట ఆ పెద్దభవంతిలో వొక ఏర్కండిషండ్ గది 

యిచ్చెరు తాతయ్యా. అక్కడ నాకొక్కడికే (పత్యేకం. మీట నొక్కితే 
వెంటనే రావడానిక్కూడా ఎవడూ ఉండడు. నిమిషంన్నర పడుతుంది జౌట్ 
హౌస్ల్రోంచి ప్యూన్ రావడానికి. వాడు నౌ పిలుపు వినగలడుగాని, నేను 

గదిలో మాట్లాడేది విన్లేడన్న మాట. ఆ గదిలో ర్యాతి పదీ, పదకొండూ 
పన్నెండూ_ ఎన్ని గంటలవుతున్నా ఒక్క శీ నాతో కబుర్లు చెబుతూ నొంటరిగా 

కూర్చుండి పోతుంది (పమిల. చాగుందా+?.... అబ్బే. ఏం లేదు తాతయ్యా! 

సీమాట దాటుతానా?నేసంత తొందరపడతానా?” 

అయింది. వీడి బాధ్యత ఇన్నాళ్ళకి వదిలింది. 

2 ¥ Ye 

ఆ అయిదురో జులూ మావాణ్ని తిడుతూనే వున్నాను, మావేణు గాణ్ని 

మెచ్చుకుంటూనే వున్నాను. 

అయిదోరో జూన “వచ్చిశాను తాతయ్యా” అంటూ వచ్చేశాడు నా జీవన 

దీపం, నొ (పతిజ్ఞా పాటవం, మా వంశ _పతిష్టా పాలకుడు, మా మనవడు 

వేణుగో పాలుడు, 

వఎనకాతల అస్సరసలాంటి అమ్మాయి సిగులొ లక బోస్తూ లోపలికొసోంది 

“ఆరి నీ దారుణం తగలెయ్యా! వెంట పెట్టుకు మరీ వొచ్చావౌ 

యేదుటి?” అనుకుని గుడ్లు తేలేశాను. 

“కమిన్ సరస్వతి! ఈయన మా తాతగారు. నన్నింత వాణ్ని చేసిందీయనె!” 

అన్నాడు పెణు నన్ను చూపెడుతూ. 

“నమసా్క్క_-ర6యప౦ంటి” ఆని ఆపిల్ల వినయంగా నవ్వింది. మా వాడికి తగిన 

ఈడూ జోడూ, వొడూపొడుగూనూ, 

కానీ సర స్వత౦టున్నా డే6ఏింటి. అని మొహం వేలేశాను, ఒహవెళ 

పేరూ గ్మటా మార్చుకోలేదుగద! 
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ఏమో ఇదీ వొక రకం గొప్ప నం పదాయము మా! 

“ఏమిటా వెణూ యి 9 ననిసరొ ఆపి 

కాని ఆ పిల్లవరో, కథా కమామీషూ నాకు చె 

నవ్వు తెచ్చుకుంటూ. 

పర డుయో 

లకి కిచ సప్పెవు; వాగా నేవుంది; 

స్పర్త్ ర్రద్ముటా?” అన్నాను లెని 

“చెపాగా!” మా వేణుగాడు; అప్పుడుడప్పుడు నేను నవ్వుతూ వుంటానే 
అంత గడుసుగా నవ్వేడు. అటు తిరిగి “సద, సరస్వతీ) లొపలికెచ్ళు. అమ్మ 
ఉంటుంది. నమస్కారం చేసి నిన్ను నువ్వు పరిచయం చేసుకో, నే నిప్పుడే 
తాతయ్యతో మాట్లాడి వచ్చేసా ను. అమ్మ దగ్గర దేనికీ మొవామాటపడకు మీ._ 

ఫ అడి తయారు చేయించు. ఆతా కోడలూ వొక శైపొండి" అన్నాడు, ౮|| 

ఎన్ని నెర్చడు, వెణుగాడు! పెగా ఆ అమ్మాయి పెంపుడు పొవురంలా 

డి మాటలకి మెత్తగా అంధంగా ముడుచుకుంటూ. లో సలి కెళ్ళింది. ej. 

“ఊ,” అన్నాను. కథ చెప్పు! అన్నట్లు. 

“ఈ సరస్వతీ వాళ్ళది. ప్రాలకొండ తాతయ్యా. అప్పుడు ఫోటో చూసే 
చెప్పనే ఆ పిలై అన్నమాట, “హె దాబాదులో వీశ్ళన్నయ్య ఉదో్యోగం 

చేస్తున్నాట్ల, ఇంటికి దిగ బెట్టను న్నాడు. కొన్నాళ్ళు మనింట్లో ఆలవాటయ్యుక 

వెళుతుంది. 

“షటప్ర్కా సెల్?” అందామని వుంది. కొని అల్లారుముద్దుగా పెంచానే 
అంతమాట అననా? 

“ఇదెంటా నాయనా ఇది; అన్నాను, 

“ఆం శ్రే తాతయ్యా. . ఇంకేమీ అనకు, నువ్వు క కనా 

హడిలివోయాననుకో, మా తాత య్య బంగారు[” అంటూ నామీద వకొచ్చేడు వ రు రిల. 

ర్య ఒక. విషయంలో మాత్రం నువ్వు = చెయ్యలేక పోయాను 

తాతయ్యా” అని గుస గుసలాడేడు. 

“వురి (పయుల న్ అమ్మాయి మంచి దె అన్నావు కదురా, నువ్వు?... 

ఆ ఉ తరం_. అదంతా?” అని రాళ్ళు తన్నుకున్నట్లు తడబడాను, అత 
ర్ a 

“అదంతా నిజమే తాతయ్యా, ఆ అమ్మాయి నొశెన్నో నేర్సింది.... కాని 

నాకాంవలసింది. బక్సాయవాం మొగుడా?” We 
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(“ని వేదిత మాసప్యతిక-_ ఫిిబపరి_ మార్చి 1979) 

చదివించే కథ 

“ఎదుగుతున్న కొడుకుల్ని స్నేహితుల్లా చూడు” అన్న ఆంగ్ల సూ. క్తిమీద 

నమ్మకం అనినా ఉదేశం. 

“శతాబేతార్లని గాని.కుటుంబ సభ్యుల్నిగాని తప్పుచేసినా అదమాయించలేని 
అప ముర్గత"” అని మా ఆవిడ ఉదెశం. 

నె త్రిమిద చేతులు సపెపేస్తున్నాసరె. అవతలివాడిపట్ల (కోధం 

కెచ్చుకోలేని మంచితనం” అవి నా స్నేహితుల ఉద్దెశం. 

ఏడో' ఒకటి.కారణం; కాని కార్యం మయమేమిటంహపే. వెతికి వెతికి ఇంగ్రష 

మీడియంలో బోధించే కాలేజీ కనిషె ట్ట, దాంట్లో చద వ్వే సిన మా అబ్బాయి 

బొత్తిగా “కమశికణా రహితంగా పవ రిస్తూ నో. చదువును నిర్లక్ష్యం 

చేస్తూ వుంపేనేను పల్లెత్తుమాట a "పూరుకోడం జరిగింది కొన్నాళ్ళ 

పోటు. 

చివరకి ఫస్టియరు హన్ ఫియర్పీలో వాడికి చివర్నించి ఐదో వ్ వచ్చిం 

దనితెలిసీ కూడా వాణీ నేనేమీ అనలేకపోడం సంభవించింది, 

ఏ అనకపోడ ౦. అంటే బె" త్రిగా యేమీ అనకపోడం కాదు. నేను 

ఆరోజు వాణ్ణి దగ్గర కూచో బెట్టి చేసిన పనికి మా ఆవిడికి నా మీద చిరెత్తు 

కొచ్చింది. 

ఏం చేశానం మే... 

భమిడిపాటి కా మేశ్యరావుగారి “కాలక్షేపం? ప్పస్టం తీసీ, అందులో ఒక 

జోక్ చదవమని యిచ్చెను, మా వాడికి 

తంగడి: ఏమిటోయ్, నీ చదువు రోజు రోజుకీ యిల్లా గుంట పువ్వులు 

పూస్తోంది? 
కొడుకు: ఇప్పుడేం జరిగిందని నీ యిది? 

తంగడిం ఏమీ లేడు. నువ్వు క్లాసులో చివరిపాడివటగా! 

కొడుకు: తప్పంతా గుర్నాధానిది నాన్నా! 

తండి: వాడేం చేశాడు, మధ్యన? 
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కొడుళు: ఇన్నాళ్లూ క్లాసులో చీవ 

తంగడి; & ఇ తే? 

కొడుకు! వాడీ మధ్యనే టి. సి పుచ్చుకు పోయాడు మరి. 

ఈ జోక్ చదివాక మా అబ్బాయిలో నేను ఆశించిన రియాక్షన్ వ వొచ్చిం 

టై సై నసుకున్నాను, ఎందుకంటే, మర్నాటినుంచి కొంత యింటిపట్టున 

పుండడ ౦, వాళ్ళష్ము సరుకులో కూరలో తె మ్మం పేౌనేను చదువుకో వాలమ్మా!” 

అంటూ బజారుశకైనా వెళ్ళకపోడం జరిగింది, ఎలాగో ఫస్టియరు చివర్న జరిగిన 

గ డియెన్ కాకుండా వొడ్డెకౌ గాడు 

pare మీడియం అంమేశే కమశికణ. వాడు చదవకపోడ మేమిటి? 

షట్ ఒక్కొక్క మనిషికి ఒకొ్ఫ-క సమయంలో కొంత నిర్హక్షషుం. అంతే!” 

అని నేను తృ ప్రిపడి మా ఆవిడతో అనడం జరిగింది. 

మళ్లీ సెకండియర్ “క్వార్టర్లీీలో గురికి జానెడు దూరంలో పాస్ 
మార్కులు తప్పి మా జ! “వెనకబటాడు. “ఇ దెమి|టా నాయనా?” అవి 

ఆడ గడానికి నాకేదో అడ్డు వచ్చింది. దాన్నీ నా నమ్మకంతో ముడెట్లాలో, మా 

ఆవిడ ఉదైశానికి భాష్యంలా వాడాలో, మా స్నేహితుల అభి పాయానికి ఫల 

(శుతిగా పేరొ_నాలో నాకు అర్ధం కాక కాబోలు, నానోట మాట రాలేదు. 

0 0 0 

“పక్క వాటాలో పెలిపతి శాస్త్రిగారికి వప్పచెస్పండి పిల్లాణ్నీ” అంది 

మా ఆవిడ. 

నాకు కొంచెం భయం వేసింది. 

ఆయన కరుకైన మనిషి. 

రిశ్రైరవడానికి పదెళ్ళ ముందర వెళ్ళి చేసుకున్న ఉమాపతి శాస్త్రిగారు; 
నయసులో పారంభించి, మరీ లేటయిపోతో౦దని భయప డిపోయినవాళ్ళాగ; 

wen ముగుర్ని కన్నాడు, _హైసూ్యూలు హెడ్యాస్టర్ గా రితైరై. పిల్లల 
దువులకి కాన్వెంట్లు పుష్కులంగా పున్నాయని యీ వూ గారు చేరారు వాళ్ళు, 
a వూళ్ళో పొలాలు కవులు కిచ్చీ, ఇల్లు అమ్మెసుకునీ, మా పక్క_వాజాలో 
చేరి ఆరునెలణు అయింది. 

ఆయని పల్లల్ని అనే మాటలూ, కొలు ye pans ఈ గోడలు అడ్డం 

కండా నా కొంచ 'సడితే__.ఒక్కపూట కూడా త త పిగా అన్నం తినలే నేమో 
రఅనిపిసుంది. 

PE 0 
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గట్టిగా పన్నెండెళ్ళుండవు పెద్దవాడికి, “ముష్టి లమ్లికొడ కా అన్నం 

తినగానే నిద్దరెమి.టా? లెచి చదువు, పిలక్కి_ తాను కట్టమంటావా? చదువెలా 

వస్తుందిరా భాంభేత్ "సరప్యతీదెవి నీకే యమునా బాకి అటా? (రాయగరిగినంత 

మర్యాదగా లాసెనుు-ఇలాగ, పె ల్లాళ్లు చదువుకు కూర్చ పె స్తై మార్గం, 

కొమ్మి'దో యేడు, ఆడపిల్లకి “బాత్రూమ్లోకి తువ్వాలు పట్టి కెళ్ళకుండా 
వెళావు"ే దొమ్మరి ముండా, ఈ మాటు బాత్ రూమ్ లోంచి తువ్యాలడిగే వో 

చూడు. బురగొరిగించి, పిండి చుక్కలు పెట్టించెస్తాను.” - ఇది ఆ పిల్ల 

ముండతో సంభాషణ, 

ఏనమదొ యదు రెరిడో వాడికి. ోక భు నెత్తిమీద పెట్టుకు నడుస్తే 
'యేమౌతుంది, రాయి తగలక! మీ నత. సిగ్గు లేకుండాను నోప 

మూసావా, పీక నొ క్కేమంటావా, ' పింజారీవెధవా.”.ఆ విధంగాను. వాణ్ని 
నే క 

ఆయనకి_కు[రాణ్ని వప్పగించమంది మా ఆవిడ, వాడికి (కమ క్షా 

చదివే అలవాటూ యేర్చడ్డా నికని. 
భం 

వాళ్ళ పిల్లలు ముగ్గురికీ ఉదయం ఎడింటికి క్లాసులు. ఆ వెళ్ళడం 
మధ్యాన్నం పన్నెండు గంటలవరకూ రారు. మా వాడికి పది గంటలకి కానేబీ, 

ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిదిన్నర దాకావాణ్ని ఆయన అజమాయిషీలో 

పెటేసే ఒక్క నిమిషం కూడా దిక్కులు చూడనియ్యకుండా యమ కాపలా 
కాసాడు. త మాతం నిజం. 

“గు రాన్ని నీళ్ళధాకౌ తీసి కెళ్ళ గలం. కాని నిళ్ళు తాగించలే మె మో?” 

అసి సందెహం వెలిబుచ్చాను, మా ఆవిడతో. 

“గురమో గాడిదో; ముందు వాడు చెడిపోకుండా చూడండి. ఆ 

తరువాత వాడికి యోగ్యత పుంకే వాగుపడతాడు. లేకపోతే లేదు!" 

ఆ విధంగా జరిగింది: నెను మావాణ్లి ఉమాపతి ళాన్తిగారి కొప్పగించ 

డొ సిరి వప్పుకోడం. 

ఎమీరేపు మూ్యూషన చె వృక్క ర్లెదండి. త రి కే కనిపెట్టుంచే చాలు, 

రోజూ వోగంటపాటు ఉదయం. వోగంటపాటు సాయంకాలమూనూ ౫ 

అన్నాను. 

“టూషన్ చెప్పమన్నా చబుతాను. ఎం: మనకి రానిచదుపులా 

యేమిటి” మిడియం ఇంగ్రషన్న మాట కాని చదువంతా వొక పేను అన్నా 

రాయన,. 
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“అచ్చేం వాడికి ఇష్టం పండ దే వె మోనండీ” అని మొహ మాటపడ్డాను. 

“ఇష్టం శేకపోతే వాజి వాడిగదిరో కూరామనండి. నాకు అచ్చుపు స్త న 

యిమ్మనండి. లెక్కల్లో ఫెప్పులోసవో యిక్క_ ణ్లీం చే చె ప్పసాను. ష్ 

అంతవాడు కాడని నా కెప్పుడూ అనుమూనంవదు. పాతకొౌలంనా టి 

కుల ఏస్పృటి నాటకం యాక్షర్హ లా అలుపులెని గొంతుక ఆయనది. 

'అరుప్రవీచుడు గారి దగ్గర టూ్యషనుకి పెడు న్నీ “ఏం నాన్నా, నన్ను 

తున్నావా?ొ అన్నాడు మావాడు ఆ నాయం|తం౦. 

“ంరుపు వీరుడా?” అన్నాను బోధపడక, జవాబు చెప్పొచ్చా లేదా అని 

ఆలోచించో, లేక నాకు ఇబ్బందికరంగా వుండ బోయే ఆ జవాబుని ఆహాదకరంగా 

చెయ్యడానికో, మావాడు చిరునవ్వు నవ్వాడు. 
“మెరుపువీరుడు... అన్న సినిమా వొచ్చిందికదా. దాంతో రైమ్ చేస్తూ 

మా (ఫండ్స్ శాస్త్రిగారికి “అరు పువీరుడు” అని నిక్నేమ్ పె శ్రేర్నాన్నా 

“ఇంక వాడు ఆయన దగిర ఏం చదువుతాడు? అనుకున్నాను. కాని ఆశ 

వదలక ఆన్నాను! “ఆయన ని దగ్గిరకి రాకండా, నువ్వు ఆయన దగ్గిర కెళ్ళ 

కుండా చెపాడు తెలా, 
అబల 

“అదె తమాషా, ఆయనకి పెలిపతి తెలుసు. 

వాడి మొహం హాటాతుగా తెలబడిపోయింది. “అయ్యచా బోయి 
అజాని వ్, 

అన్నాడు. 

నేను విజృంభించాను, “అం పే తెలుసుగా, నువ్విక్కడ లెక్కలు చస్తూ 
వుంటావు. పరధ్యానంగా ఎనిమిది తొమ్ముదులు డెబ్బయ్యారు అని వేసేవనుకో, 
ఆయన అక్కణ్నీంచి డెబ్బయిరెండు వెయ్యమని అరవడ మో, లేకపోతే ఆయన 
అలా చెబుతున్నటు సీకు స్పురించడ మో జరుగుతుందన్నమాట.” 

మావాడు నిశ్శబ్దంగా తలవూవాడు. కొన్నిక్షణాల (కిందట ఉమాపతి 
శాస్త్రిగారికి నిక్నెమ్ “అరుపువిరుడు” పెట్టిన సాహసి వీడేనా అనిపించింది. 

“నికు నమ్మకంలేదు గావును, బలి పతీమీది ఆన్నాను మళ్ళీ నను. 
“అబ్బే, అ అదికాదు నొన్నా ...చదివా ననుకో, oo కైెయిర్ వాయిన్స్ 

యిలాంటి వాటిమీద. కాని ఉమాపతిశాస్తి. గారికి. 

“ఏం ఆయనకి ఉండకూడదా అలాంటి శక్తి ? అంత చవగా కనబడు 
తున్నారా, ఆయన సికంటికి?” " 
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*సాద్రీ నొన్నా. నేనన్నది అదికాదు” అని మావాడు తప్పుకున్నాడు. 

స్త # 

నాలుగు దోజులయింది. 

ఆఫీసునుంచి త్వరగా వచ్చేశాను. తలనొ ప్పిగా ఉంచేను. డార్దోఆ (స్లో 

మింగి కాఫీతాగి మరీవొచ్చాను, 

మావాడు లెక్కల పుస్తకం ముందేసుకుని రఫ్ బుక్కు పాడుచే: సున్నాడు. 

“నాలుగో లెక్క రాగానే సంబరం కాదు. ఐదోది చేసిచూడు తెలుస్తుంది” 

అని శావ్రీగారు పొరుగుదాటాటో ౦చి గట్టిగా అరిచాడు, 

మావాడు ఉలిక్కే పడ్డాడు. 

ఏమిటా అని రఫ్బుక్కు లోకి చూశాను. ఐదోలెక్క_ చెయ్యడానికిగాను 

అంకెపేసి, అచ్చుపుస కంలో రెక్క అర్ధంగాక గుడ్లు మిటకరి స్తున్నాడు ఇంత 

అహా 

నేను వ లా ఇంట్లో కెళ్ళాను, మా ఆవిడ లోపలేదో పనిచేసుకుం 

చోందిం “లెక్కల పుస్త కం తలో కాపీ కొని ఉమాపతి శౌ స్రిగా రికిచ్చే వా” 

అని అడగాలని నౌ ఉ దేశం. 

మళ్ళ రెండురో జులై ౦ది. 

ఆదివారం, ఉదయం పదిగంటలు కాలేదు, 

మావాడు న్యూస్ పేపర్లో మేగజైన్ శెకన్ చూస్తున్నాడు. 

“ర పనికిరాని రాతలు చదవక పోతే ఇంగ్లీషు పుస్త కం చదవరానురా, 

భష వెధవా! మొన్న కరతల నా చాలట మార్కులు? నూటికి తోమ్మిది” ' 

అని అరిచాడు ఉమాపతి శాస్త్రిగారు గోడ అవతల్నుంచి. 

నేను మా ఆవిడకోసం కళ్ళతో వెతిగాను. 

రెండో డోసు కాఫి గాసులో ముకు నం ల యెర గనట్లు హ౦సనడకల్తొ 

వస్తోంది, ముందు గదిలోకి. 

మా వాడు నిశ్శబ్దంగా ఇంగ్ల పుస్తకంతిసి చదవడం గమనించి నవ్వు 

కున్నాను. 

కాఫీ తాగి గ్లాసు అక్కడ పెట్టాను. 

మావాడు పుస్త కం మూసి వెనకింటిలోకి వెళ్ళబోతూంటడే గ్ల గాసుకి కాలు 

తగిలి పెద్ద చప్పుడుతో దూరంగా పడింది. 
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“కళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని నడుస్తాడు వెధవ” అని పక్క వాటాలోంచి క అ య 
శాన్తీగారి కేక. 

ఫో ష్య స్తో 

కక్ సలాం రసమ ఇద ద gg 2 కు? నొ 1 కగు మ్ల గ చదువుతున్నట్టున్నా జ డు అన్నాను. ఆ మర్నాడు మ దా 

ఆవిడతో. 

కళ స మన (పతాపం యేం వదు. ఉమాపతి శా స్త్రీగారే చదివిసున్నాయి ఆ౦దె 
నా 

మా ఆవిడ, నవ్వకుండా నూ, 

నువ్వు ఆయనకి ఎప్పటికప్పుడు వీడేం చే చెస్తు న్నది చెబుతున్నావా?" 

“నా మొహం, నాకంత తీరుబా పేద 

“ఆయనా యింటివగ్గిరే పుంటారు, నువ్వూ ఇంటిదగిరె వుంటావు ఏం, 
చెప్పలేక 

“నేనం చెప్పలేము సుమండీ, ఆయనే, సమయానికి సరిపోయేటటు ఏదో 
లో జారి లొ యా క 'కేకపెడ తారు. మొనొకనాశి ఎమయిందంతే, మనవాడు కాలేజి నుంచి 

స్తూ సిరాడు, కాలితో, ఆ స్పడుకి ఒకటి వెళ్ళి మంచం 

టన తం సరిగా సముయౌనికి___ అపాచ్యపువెధవా. చె చెప్పులు మెడకి క 
కుంటావుటా? జని పెద్ద కేక పెట్టారాయన. హడిరిపోయి మనవాడు పం 

క్ష ask మ్ గే దాన్ని తీసి ది ప్రి డ్రై వం పొందిగ్గా పెట సుంచంమిది దుప్పటి చములిసాడు, 

దాత్ మూంరో కేళ్ళగానే క్రి ట్రి కీ తలుపుతీసి పక్క సిక 1 

పెగ్దవౌడు బూట్లు సొలిష్ చేసుకుంటున్నాడు...” 

మ ౬ 2 రడ G. 
ళో 

అ టి 

“అంక అంతకు ముందు వాడా చెప్పులో ఏదో కోతిపని చేశాడ న్న i 

మూటగా” 
స 

rege) “మనవారికి ముందో 'పెలివతీ ఆంటూ చెపారగా. అంతకు ముందు 
భో జ్ () mn ma - నుంచీ జరుగుతోందచలాగ. ఓసారి వీడు ,నికిలుకి ఆయిలు వేస్తూ (పెద బష్తో 

ల లోన ( ఇ! స he గేర్ కేస్ లొపల తుదుసున్నాడు. అద కొంచెం డబడబలాడింది. ఇంతటోశే 
ల భరి 

ఆయన. జెష్టవిఖవా, ఈతలు చంకనాకి పోతుందిరా... అ ఫి అరిచాడు, రా 

మాటు మనవా క శాడా మెట్టు దిగుతూ పిటగోడని బూటుకొ తో తంతూ వను రు శాక 

న్నాడు _ ఇహ్వాళితో జ్జ గోడపుణ్యం క టుకో! అని అరిచాడు ఉమావత్రి శాస్త్ర 
గారు సరిగ్గా సమయానికి వాళ్ళబ్బాయి "గోడలో మేకులుకొడుతూ వున్నట్లు 
ర్వా జు న య స ఇ. జాలీ ఆ a pI నఖ ఎడిక్ తెలక, వెలపఆత న ఈ వార్నింగులూ ఈ చివాట్లూ వసున్నాయని; తనేం 
వజ SRA AHN ns ny WM a ల బణ్యన్నో ఒంళ ల్ని రస పెడుతోందిసీ భయపడం జపగుకోంద” చని మా ఆవిడ 

వఏివతకించింది. 

0 0 0 
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డా 

ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలు చాలా బాగా రాసేడు మావాడు. ఆ ఠరవాత 

వాడు అలా హింసపడ్డం భరించలేక జెలిపతీ లేదు ఏంలేదు. అంతావట్టిది. అను 

కోని సారూప్యం---అంటూ వివరించే ఒక పుస్తకం తెచ్చి వాడి దృష్టినాకర్షించే 
విధంగా పెట్టాను, 

ఆ సాయంకాలం ఆ పుస్తకం అక్కడే టోర్తించి వుంది. చదవడం ఐపో 

యిన సూచనగా, 

దాంట్లో మావాడి దస్తూరీలో పెన్సిల్తో రాసిపుంది లాగ. “మొదట్లో 
దివ్యదృష్టి అనే మంచి పేరు పుండేది దీనికి. కొల కమాన నాసి స్ఫికత ౪౦ పెరిగి 

ఈశ కి. మ దశ కి 7 గా (పచారం అయింది, మామూలు మనిషికి లఎదుబా టులో 

వుండి. మంచిని సాధించగల ఈ శక్ గురించ తెలుసుకోడం, దీన్ని hess 

[(పయత్నించడం మన కర ర్హన్యం. క 

“ులిపతీ గురించి చదవాలి. వీలుం పే _పాక్టన్ కూడా చెయ్యాలి” అను 

కున్నాను ఆ కొత్తతరం నమ్మకం స్వీకరించి. 3 



(కాకినాడ లిటరరీ ఎనో సియేషన్ శత వార్షికోత్సప (ప్రత్యేక సంచిక 1978) 

సరి గసపద-మని-”” మోహ(నిరాగం 
3 కంతులు కటక[1కు[500%1151౮112 0515191004 URS WE HST RIO AO ROBO WRU eee 

ఆరోహణ 

నవ్వింది. 

“ఫరవారేదు! లైన్లో పడ వై ” SHER SEE. 

సొయంకాలంనించి ఈమా(తం నవ్వు చెరకందు; 

తేరి పాఠరచూసిన వాళ్ళున్నా, 

పక్కకి తిరిగి ఉ మేసిన వాళ్ళూ, 

మరుచటి చూపులో నిప్పు చిమ్మినవాళ్ళూ వున్నార కాని 

ఆదర దరహాసం వెదజల్లి నవాళ్లు లేరు! 

చంపేస్తున్నారు, రకరకాలుగానూ, 

మూడు గంటల బెం వృధా అయిపోయింది. ఇహ కాశృడ్బుకుంటూ 

యింటికెళి పోవలసిందె కాబోలనుకుంటూ వుంపే. 

తన పాలిటి దేవతలాగ; నూట ఎనభయ్యెనిమిదో నెంబరు బస్సులో 
ముందు నుంచి ఎక్కుతూ తనని పరీక్షగా చూసింది, నవ్వింది! 

తనూ ఎక్కాలా వద్దా అనుకుంటూ వుంజే కిటికీలోంచి తనవేపు తొంగి 
చూసింది. 

ఎక్క శని బలమూ వొచ్చింది దాంతో, 

ఎక్క-లెనివాడే; ఎలాగో యె క్క శౌడా బస్సులో మోహ(నావు. 

మోచెతుల్తొ జనాన్ని పొడుచుకుంటూ ముందుకి చొచ్చుకు పోయా డఖి 
మన్యుళ్ళాగ. 

అభిమను్యుళ్ళాగ వెనకొచ్చెసే వు ధైశం పెట్టుకుని ఎక్కలేదు. 

ముందుకే *వెళిపో వాలీ ఎంతదూర మెనా ఈ 'ఎఫయిర్లో నని తెగించే 
తకః “నభయం, నలజ్హా!).... గ ఆర్దం_ ఎనక చూస వెన కేనోయ్ 
అని కదా, 

అలా ముందు కె?పోయు ఆమె కూచున్న చోటికి కొదిగా వెనగా నుంచు 
నాడు మోహనరావ్వ, స్ట | 
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కింత రంటా మముంటిు కెళ్ళడొ నిక A ne 
౧ 

అక్కడంతా యితర స్ర్రిలు, 

వాళ్ళంతా _పస్తుతానికి పర స్త్రీలుగా అవుపించారు, ఎవరిమీదికీ చూప్ప 

వెళ్ళడంలేదు. 

తన నెపరెలా చూస్తున్నది గమనిస్తున్నది పట్టింపుకి రాలదసలు, 

సాపు స్టాపుకీ వెనక్కి. తిరిగి తనవేపు చూస్తూనే వుందామె, 

“నేనున్నానా లేదా అని చూసోంది” అనుకున్నాడు, 

ఆమె యెప్పుడు చూస్తుందా అని కళ్ళు అమేసే పెట్టి వుంచాడు. తను 

దిగిపోతే వెనకాతలే దిగిపోతుంది; అది గ్యారంటి. 

కాని. ఈ రూట్లో ఎక్కడ దిగీ లాభం లేదు. ఒంటరి స్నేహితుల 

రూములు లేవు. ఎరిగున్న లాడ్డీలూ లేవు. 

ఆమె యెక్కడ దిగుతుందో అక్కడే తసూ దిగి, ఏలుంకు కూడా వెళి 

పోవాలి, అదెతక్షణ కర్తవ్యం, 

ఇంటి కెళ్ళుంది కాబోలు. చెతితో కూరల సజ్జా వుంది ఆమెకి. అదీ 

మంచి దె. “సంసారపకంగా” పుంటుంది! 

ఇ ల్రైక్క- డో కనుక్క్కు౦ కే... యెందుకై నా మంచిది; ఎస్పటికె నా మంచిది! 

జ. సా పులు దాపేక అయిదు సెకండ్లపాటు తన చూపులో చూపు కలిపి 

వుంచింది; నప్వుతో ముగించిందాచూప్పని, 

అంపే.... అంత సెపూ తనకా దృష్టి వుందా లేదా అని చూసి చూసి, 

ఆతోచించి, ఆ సుదిర్హ ఏక్షణంలో ఇతను నాకోసమే వస్తున్నాడు అని రూడి 

చేసుకుందన్న మాట. 

అలా రూడి చేసుకుందని తనకి తెలియడానికి, తన అంగీకారం తెలప 

డొౌసిక నవ్విందన్నమాట! 

తరువాతి స్తాపులో తను దిగిపోతానన్నట్టుగా ఆమె కండక్టర్ తో చెబు 

తోంది. అది రిక్వెస్టు స్టాపు. ఆపమని అడిగితే తప్స ఆపరు. 

తనకి తెలియాలని కూడా, ఎదర ఆపమని మరీ మరీ అంగికంచేసి చెబు 

తోంది. 

“గెడా, భయపడకుము; 

నేను సీ వంటనే వున్నాను!” 

అనుకుంటూ తరవాతి స్తాపులో దిగి పోడానికి బస్సులో జనాస్ని నటు 

కుంటూ వెనక గేటు వరకు వొచ్చేశాడు మోహానరా వు. 
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ఆతని “లక్ష్య మె ' వేరుకదా. 

తోసుకుని గేటుదగిరి కొచ్చేసరికి బస్సాగింది. 

ఆమె చటుక్కున లేచి ముందునించి దిగడం గనునించి చకచళొ దిగి 

ఫోయాడు మోహనరావు. దిగినవాళ్ళు యిద్దళ--- 

వ వా పారీట్ళా 
వక్ష SAND oo COO 

ఆవరోహణ 

చిరునవ్వుతో ఆమెని సమీపించాడు మోహనరావు, 

శ కస్ట ఇ లెక్క డండీ?” అనడిగిందా మె. 

“మూ ఇల్లు... బర్కత్ పురాలోనండి__. ఆయినా ఇంట్లొ బాగాలదం౦ డి” 

“బాగాలేకపోవడ మేమిటి?” కళ్ళలోకి చూస్తూ అడిగింది, అసలేమీ అర్థం 

కానే. ఆ (పశ్న అర్దం! 

“దెబ్బ త్రినేసాను !” అనుకున్నాడు మోహనరావు. 

ఆ Sea తననించి రావాలని ఆమె ఎదురు చూస్తోందన్నమాబ!. 

సహజమే కదా............ రెడ్లొచ్చినట్టయింది మళ్ళీ మొదలెట్టాలి = 
“శుమెంతె దండి; నా వాచి ఆగిపోయింది అ* 

“ఎనిమిదీ ఇరవై,’ అమె వాచీచూసి చెప్పింది. 

ఆక్స్ ఇల్లు ఇక్క_'డనా?” 

“జానండిీ.... ఎ|రంమంజిల్ కాలనీలో వుంటున్నాం. వసారా? మా 

వాళ్లేరు....... నెట్ డ్యూటీ యివాళ” 

“హాయ్, హాయ్! మంచి సమయం... నక్కని తొక్కి వొచ్చేను”" 
అనుకున్నాడు మోహనరావు. 

“ఇంకెపరుంటా రింట్లో?"” 

“పిల్లాడుంటాడు........ నాలుగో కా 

మెల్లిగా నడుస్తున్నారు. కాల సీ శత దాటి లాం 

క్ అ. రావచ్చా?” 

వ 

4 

రెపు పదయం రాండి; నెంబరు. చెప్పింది. “అప్పుడ తే ఆయ 
(MAN 

నుంటారుతో 
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నారి వొచ్చి ఇల్లు చూసి వెళతాను. రేపు మళ్ళీ వసాను. 

రు 

రెప్పొదు ప కాదనుకోండి. ఆదివారం అయితే ఆయనకి 

యింటిదగ్గిల వుంటారు. నెంబరుంకే మా ఇల్లు సుళువుగా నే 

కనిపెటొచ్చు. ఇక్కడ నెంబర్లు అంత అ_స్టవ్య స్తంగా పుండవి.” 

“గన 53 అబ్బాయిని “వోసారి చూసి వెళ్తాను. ఎందుకో మీ ఇంటివరికు 

రావాలని నాకుంది. మీడేమో యిష్టం కేవ, ఇంతదూరం తీసుకొచ్చి 

వెనక్కి పంయకుడం అన్వాయం .” 

“ఇష్టం లేకపోడ మేం? తప్పకుండా రండి.” ఆమె నడక జోరు చేసింది 

అమ్మయ్య! కనికరించింది... ఇంక ఏళ్ల్ళింటి 

మాటలు పొయ్యాలి! 

“అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూనే వుంటారు మీరు, కాని మాటాడానికి అవ 
అనాస a 

కాశం యివ్యలే దెప్పుడూనూ. ఇవాళ నా అదృష్టం జాపుంది కనక ఇ నెక్కిన 

బస్సులోనే మీరూ యెక్కడ ౦ జరిగింది అన్నాడు. 

ఆమె ఆగింది. అతనూ యాం తికంగా ఆగాడు. 

ల నరా గుర్తు పేరా, అసలు మీరు 
ర 

“ర్ు... నను... గుర్తు పట్టానుగాని.__” సళ్ళు నమిలాడు. 

వాళిందరూ ఆగినచోట పున్న ఏలక్షి౦క్ లెట్ కాంతిలో ఆమె కచ కన 
డి చ అ ర్ి 

బడాయి. కౌని కనిపించిందల్లా చూడగలిగే కళ్లు అతనికప్పుడు లేవు, 
cs 

68 వే దాన్ ప టో స య. గ స్ట షష శి / రల పసు 3 ఎ నవరొి అసుకుని నాబమ్మ్యట వచ్చేస్తున్నట్టుంది, మీరు, మ. 

రామి అని గర్భం తీసిందా మె. 

“నను ఎ క్క ముందు, బ బృక్శా త్ర అప్పు న ప్పుడూ నేను మీవెప్ప 

చూశానని అటా అనుకున్నా రేమో........ పరీక్షగా చూసేవరకు నాకూ మీఠ 
తన్, hohe 

వరో గురు రాలా. 
అజాత 

(ర్వ ట్రూ 7 మరది!” 

"ఇప్పటికన్నా నేనెవరో మీకు గురు కొ చ్చానా?” డభాయించీ అడిగింది, 
అలనే 

తల అడ్డంగా ఆడించాడు; విధివెక. 
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“నాలుగు నెలల కిందట మీరు ఏక్సిడెంటయి ఉస్మానియా ఆస్సత్రిలో 
( 

చేరారా? 

అవునండి, మీరక్కడ నర్భాండి”. 
“నర్ఫూగాదు, ఆయాగాదు! నేనూ అప్పుడు ఉస్మానియాలో సేషెంటుగా 

అాకాజితి్న్సే 

జేరానుఆ నాకోసం రోజూ మావారు వచ్చేవారు . ఓరోజా రాతి డాక్టర్ గారు 

మావారు ఆయన్ని అడిగారు. ఏం సార్ సన్ను చూడ్డాసిక | 

లేటుగా వచ్చేళని” “పాపం వొక అచ్చాయి ఏక్సిడెంచు కేజునాల్లీలో అడిట 

యా్యడు; అతనికి బిడ్ తాకా దాల్ఫొచ్చింది; ఆ విషయంలో కొంచెం లన భర్జన 

జరిగింది; హో స్పిటిల్లో ఆ(గూపుబ్లిడ్ అసలు నొక లేక సో శే డోనర్లకి అర్హింటుగా 

కెబురెట్టి రాడ ౦వల్ల రతన ” అన్నారు డాక్టరుగారు. ఇంత కీ బి డ్ దొరికిందా 

అసి మావారు ఆదుర్దాగా అ అడిగారు. దొరకడం కష్టం. ఈ రౌ; త 12 గంట 

రోగా బి న్ ఇవ్వక పోతే అతని పరి ల (పమాదకరంగా తయార రవ్యచ్చు ఆని 

చెప్పారు ద డాక్టరుగా, వెంటనే మావారు లేచి, పదండి. నా బడ్ సరిపోతే 
యిసాసని ఆఫర్ చేశారు, pe STN ఆయన మీ వొక సీసా 
రక్తం యిచ్చి మిమ్ముల్ని (పమాదంనుంచి తప్పించారు. మర్నాడు నేను కుతూ 

హలంకొద్ది డాక్షరుగార్ని పర్మిషన్ అడిగి, మీ బెడ్ దగ్గరకొచ్చి అప్పుడే 

J 

సృహ వస్తున్న మమ] శ్రల్నీ పలకరించాను; 

ల్ 

“అది మన పరిచయం!” 

మళ్లీ ఆమే కళ్లలోకి చూద్దామని (పయత్నించీకూడా, 
తల అవక 

దించిన మొహంలో లోతుకు పోయిన కళ లోకి సూటిగా పడుతున్న అమె 
కౌళ్లునున్న మైల కాంతి పరావర్తన bias థాటికి తట్టుకో లేక... 

అ ష్ Ra $9 2 ల లత గ థాంక్సండి; వనాను పు. |] వచ్చినదా ర్నె 
య a] 

Es 

రాజ్య; తప్పంతా నాలో _పవహిస్తున్న ఆమె.భ ర్త ర కానిది” అని సమరించు 
ధ 

x 
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(జ్యోతి మాసవ్యతిక; జులై 1981) 

నాన్నగారు మా కంపెనీని పెంచిన ఏధానంలో, పోలీసు అధికారులలో 
నిత్యం సత్సంబం ఛాలు కలిగి వుండడం ఒక అంశంగా పరిగణించి అనుసరిసూ 

వొచ్చారు. అంతేకాక, నుబ్బనర్నయ్యగారు డిప్యూటి ఇన స్పెక్షర్ జనరర్ 

పోలీస్గా ఇటీవల చేరిన సందర్భంగా జంటనగరాల్లోని కొందరు ముఖ్య పారి 

(శామిక వేత్తలు ఆయనకిస్తున్న ఈ ఏందులోనె సందుచూసుకుని నాపని ఒకటి 

ఆయనకి అప్పగించగలనని అనిపించింది. 

అంచత వెళ్ళాను, ఆ విందుకి. 

“నమసాారం సార్, నా పేరు లలభితి అన్నాను. 

జింగ్ డై రెక్టరు...” 

“నమస్కారం!” అన్నారు సుబనరృయ్యగారు. *జాల్ కంచె 

చేరేదో తమాషాగా పుందే! శోల్త్కాదుకడూ? . జ్జ అనా? 

కారుల రా జేశ్వరరావుగారు మళ్ళా అందుకున్నారు. “అ కంపెనీ 
చెరి తేఒక తమాషా....లలితాంబగారు క్షమిసానం పే చెప్పేసాను” నేను చిర 
నవ్వుతో అంగీకారం ఇచ్చేపాటి వ్యవధిలో మళ్ళా__ జాల్స్ కం పె నీ_అం ఫే 

Z.A.L.T. అన్నమాట. అనగా జింకు, అల్యూమినియం, సీసం, తగరం... 

....ఈ నాలుగు లోహాలూ. వాటితో అవీ మిగతావాటితో అవీ కలిపి, ఎలెక్ టా 
నిక్ నుంచి వంటపా[తల వరకు రకరకాల నామ గి తయారు చెయ్యడానికుప 

యోగించే మిశ్రమాన్ని ఉత్స త్తి చెసారు వీరు. 1958లో వీరి తం|డిగారు, 
ధన్వంత రిగారని, కేవలం ఇరవై వెల పెటుబడిలో స్తాపించిన ఈ కంపెనీ 

(కమంగా లిమిటెడ్ కంపెనీ ఐ, (పస్తుతం ఏడాదికి రండున్నరకోట్ల నికరాదా 

యంతో నడుస్తోంది. రెండేళ్ళ కిందటి ధన్వంతరిగారు పోయినప్పట్నుంచి 

లలితాంబగా రే జాల కంపెనీ మేనేజింగ్ డ రెక్టరు. ఇదంతా మీకు తమాషాగా 
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కనిపించక పోవచ చ్చు. కొని ధన్యంత రిగారు ఎనీమి దెళ్ళనాడు అర్షర్ చేసిన జెక్తొళ్లా 

వేకియన్ యంతాలు కొన్ని; ఆ రేళ్ళకిందట్ను చీ దరకాస్తు చెస్తున్న కేంద 

(పభుత్వ భారీరుణ౦: ఈవిడ ఎం.డి. అవగానే ఒకేసారి రావడం తమాషా, 

అప్పటికి ఈవిడకి గట్టిగా పాతికేనృ వెళ్ళలేదు. అయితే ఆవిడలా కఠోర పరి 
(శమ చేసి కం పెసీని ఇంతలా వృద్ధిలోకి తేవడం తమాషాకొదు........ ఒక్క. టి 

చబుతాను సుబ్బనర్భయ్యగారూ. థన్యంకరిగారు ఆనాడు Wa నేల చవగ్గా 

దొరికిందని కొసిపడశారు. కొని ఆయన కాలంలో అందులో పొవవంతు 

వినియోగించలేదు. ఇప్పుడు ఆ వం చెకరాలూ చాలక; సరుకుల నిల్వకీ oo 

స్టలాలకోసం వెతుకుతున్నారు. మాలాగా వ్యాపారవే_త్తలమని చెప్పుకునేవాళ్ళకి, 
ఒక స్రీ నిర్వహణలో ఉన్న కంపెనీ ఇలా దినదినాభివృద్ధి చెందడం తమాషా 
నే నిపిస్తుంది” అని ఏలయినంత తమాషాగా మాట్లాడు తూ రా జశ్వరరావ్వ 

గారు సుబ్బనర్భయ్యగార్ని అలా బాల్కనీ మీది! నడిపించేశారు. ఇం కేముంది 
... అక్కణ్నీంచి ఆయన చర్ల ఫ్యాక్షరి స్పష్టంగా కనదబడుతుంది.__ఏదడో ఆయన 

సోది మొదలెడతాడు... 

జో నాకో చిన్న సాయం చేసి స పెట్టాలినార *” అన్నాను సుబ్బనర్భయ్య 
గారితొ, 

వ్ 

4 UK 

చెప్పండి. 

“ఇన్నాళ్ళూ ఈ కంపెనీని ఆరుగురు కాపలా సిపాయిలలో నడిపించు 
కొచ్చాను. ముగ్గురు గూర్హాలుకూడా ఉన్నారనుకోండి.... రెండు గేట్లు, (పహరీ 
గోడ. యంతాగారంఅన్నీ వాళ్ళ చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కంపెనీ 
వి _సరణ దబా ఏళ్ళ చాలరని ఇరవయి మంది సెక్యూరిటి గా ర్జులతో, ఆరు 
గురు ఇన్ స్పెక్ట్ ర్ల రతో ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫీసరొతో ఆ ₹ొఖని పటిష్టం చేయాలని 
నిర్ణయించాం. సరే, ఆఫిసర్ని ముందుగా నియమి సే క గా. టా 
ఆయన సాయం వుంటుందికదా అని; సెక్యూరిటీ ఆఫిసర్ ఉద్యోగానికి దర 
ఖాస్తులు కోరుతూ (పకటన వేశాం. సుమారు నలభె నచ్చాయి... పోలీస్ శాఖలో 
అ ఇనసీన అమూల్యమైన స నవ, సాధించిన అపూర్వ విజయాలు, టుకె మీరు 
నిర్మించుకున్న ఊఉ త్తమ పాతతా గుణాలు విని, ఈ ఇంటరూూ మీరు నిర్వ 
ర్న “నీ 
యె మా క్ం పెపీక మేలని మేం భావిస్తున్నాం” అన్నాను, 

“అంతేనా? మీ కంపెనీకి సెక్యూరిటి ఆఫీసర్గా నన్న రమ్మంటా రెమో 
నని ఆశపడ్డాను!” అని నవ్వారు నుబ్బనర్సయ్యగారు. 
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“అదీ ఇదీ ఒక రే కదండి సార్” అన్నాను నవి. 

నుబ్బనర్భయ్యగా గారు కొంచం అలోచించి, “అబ్బ! అబ్బ! పడ గొనుకారు!” 

అన్నాడు, 

అ అ ఈ 

'సెక్యూరిట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకి పిలవడానికి ఐదురుగు 

అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశాం; నేనూ మా బోర్లాఫ్ దె రక్షర్బూ కూర్చుని దరఖాస్తు 

లన్నీ పరిశీలించి, నాం 

నెనూ, సుబ్బనర్సయ్యగారూ; నా స్వంత నౌకరు కనుల సాయంతో 
రూంలో ఇంటర్వూ్య జరుపుతున్నాం, 

qj 

రికి గాక గై అభ్యర్ధి పంపిన “బయోడేటా” కాగితా న్ని ఫె ఫెల్లొ రోంచి ఊడదీసి 

నం గం ఇస్తోంది కమల, అడి ఆయన చదివేక, శల తెరిచీ. 

పేరుగల అభ్యర్థిని బోపలికి పిలుసోంది, 

వచ్చిన వ్యక్తి కి కాగితంలో రాయని వివరాలు; అంతే స్వంత వూరేది, 

తల్లిదం్యడులున్నారా, తం|డిగారు ఏవృ త్తి తిలో ఉండేవారు? పెండ్లయిండా. పిల్ల 

లున్నారా? మిగిలిన కుటుంబం ఎవరెవరు? ఇలాంటివి నేను ఆత్మీయంగా అడుగు 

తున్నాను. 

సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా తాను పనికొసానని అభ్యర్థి అనుకోడానికి కార 

కొలు; ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఎలాంటి (వవ ర్త రన నిర్ణయం అని తన అభిలాష, 

బీతం ఎంత కావాలి? జీపు కావాలా మోటార్ సెకిలా? ఫ్యాక్షరి ఆవరణలో నివ 

సినారా అచైయింట్లో ఉండదలచుకొన్నారా? ఇతో ౦టి 5 (పశ్నలు సుబ్బనర్వయ్య 

గారు అడుగుతున్నా రు, 

ఈ (పశ్నలూ, ఆ |పశ్నలూ జమిలిగా వస్తున్నాయి. అభ్యర్థి కులాసాగా, 

ప పమ త్రంగా జవాబులు చెబుతున్నాడా అని నేను గమనిస్తున్నాను. అంతా రికా 

రవుతోంది. మధ్యులో కపుల తొపలి గదిలో కెళ్ళి సొస్ర డి౦క్ తెచ్చి అభ్యర్దికి 

అందిసోంది. దొ దానికి అతని పవర రన కూడా చూస్తున్నాను. 

నలుగురో పొతూ రుః ఇంకొక్క అభ్యర్థి వున్నాడు, సుబ్బ నర్భయ్యగారు 

ఎది నా నా నిర్ణయానిజ్ పబ చ్చారెమోనని చూశాను. ఆయన ఏమీ తెలలేదు. 

ఐదో అభ్యర్ధి “బయు డేటా” కాగితాన్ని ఫెళ్ల్ రోంచి ఊడదీసి సుబ్బినర 

సయ్యగారికి అందించింది కమల, 

“మెస్. కమలా నాకొక. సీగరైెట. బారకః తెప్పించి సెటమ్మా్ 

థి ళ్ 
1 అన్నా రాయన కాగిత ౦ వెపు చూడకుండా, కమల వెనకగది గుండ్ల వెళ్ళం 
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కాగితాన్ని అరనిమిషంలో చూసి, చదివి, తల అడించి, “లలితాంబ 

గారూ ఈ ఆ భ్యర్టిని వ సత చూడక రదు దు” ఆన్నాడు సుబ్బనల సయ్యగారు. 

“అదేం? మొదటి నలుగుర్లో వొకర్ని ఎంపిక చేసేశారా? అయినా 

ఇతన్ని పిలిభాం కదా” అన్నాను, 

“అదికాదు_..ఇత ను రరర ర 

“అప్పను!* 

“త స యస్. కే సెలక్ట య్యాడ డు. కొంతకాలం ఒక సెషన్ కి అణ 

కారిగా ఉంటూ 

“చూశా నందులో ఉంది....” 

“శిక్షణకాలం పూర్త రవకముండే రాజీనామా చేశాడు. 

"అమాట కాడా రాశాడుగా" 

“అలా ఎందుకు చేశాడో మీకు తెలుసా?” అన్నాడు సుబ్బనర సయ్య 

గారు; కుర్చీలో వెనక్కి చారబడి; కాళ్ళు టేబిల్ కానించి వెనక్కి వూగి, 

“అందులో రాయలేదు....” అన్నాను; అయనేదో చెబుతాడని నాకు 

తెలిసీ కూడా ఆ సంగతి ఆయనకు స్పురించకుండాను. 

“ఎందుకో నేను చెప్పగలను!” 
నాకు ఇంతకుముండే తట్టింది. ఈయన హైదరాబాదుకి డిప్యూటి 

న స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసుగా న న వొచ్చే వరకు ఒక 

ణా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసుగా ఉండేవారు, బాహుళా రవివర్మ అనే 

అతను ఆ జిల్లాలో న ( అెయినింగ్ అవుతూ ఉండేవాడేమో! అటువంటప్పుడు 
అతను తన బంగారు భవిష్యత్తుకి సళ్ళు వదులుకొని రాజీనామా చెయ్యడానికి 

ఈయనగారి పోత్సాహమో. ఐలాత్కారమో ఉండకుండా ఎలా వుంటుంది? 
చూడనే అక్క ర్లదంటున్నాడు కనక ఈయనకీ అతనికీ కుదర్దేదన్న మాపే. 

“నాకు తెలియనివి మీరు చెబుతారనేగా; మీ సహాయం కోరాను?” 

అన్నాను, “చెప్పండి. అత నెలాంటి వాడు?” 

“ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే వాడొక బాధ్యతారహితుడెన బాలకుడు లెక 
పోతే ఏమిటి, మేడమ్? భీఫ్, మినిస్టర్ _పో(గాం చెతుల్లో వుంచుకుని, మూడు 
రోజులపాటు సెలవూ దిబ్బా లేకండా ఓ ప వక్క డికో షికార్లు చెలా 
యించి, మ ఆయన దిగిన రైలోనే ఆ అమ్మాయితో సహా దిగాడు. ఊళ కోను 

సరిసరాల్లోను ప మినిస్తర్ ఉన్నారన్న ధా న సే లేకండా. ఆరోజూ మర్నాడూ 
నూగా డూ గటి కి హాజరు కారదు, పెగా తను ఆ అమ్మాయిని ఫలానా చట్టం 

ఉప శి ఖీ 

కు 

క 
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ఫలానా శెక్షన కింద నేరం జరగకుండా రక్షింబానంటూ రహస స్యప్పు వనం 

రాసి మదాసుకి తనకి pg బిల్లు పెట్టి, ఆ అమ్మాయికి తిరుగు 
౧౧౫ ర్తి 

(పయాణానికి కూడా బిల్ పెటాడు. అలాంటి జోగస్ బిర్నొ ఓకే చెయ్యడానికి 
నేనేం కె, ఎల్. పతిని కె కాన. [ ఎస్, నరసయ్యను!” ఆన్నారాయన గుండె 

సిద ఎడం చేతో తట్టుకుంటూ. 

సుబ్బనరసయ్యగారు బిగ్గరగా నవ్వారు. కస న fe 

క మెండబుల్ గా వుంది. అభీ మీకది తెలీదనుకోనటంత  అమాయకు ణీ 

కాదు. అదేదో నానోటిమీదుగా చెప్పించాలని మీరు సూచించడంలో మీ హాస్య 

యత్వం వెల్లడ పుతోంది.. సరే. కె. ఎల్. సతి_కాండూరి లక్మీగతి_అం 
జెస్ట్ నోబడి_లేక ఒక ఆల్ అమ్ ఫూల్.” 

ST శాలూ్యట్ చెసి “హాట్నాఫిటుది జోక్" అన్నాను, 

“సరే_అతను ఆ విధంగా డ్యూటీకి ఎగనామం పెట్టి తిరిగి డ్యూటీలో 

చేరాక, అతని ఇన్ ఛాలలొ వున్న ఆ సెషన్లో, మర్నాడు (సశ్నించడానికి 

ఉంచిన ఒక అనుమానితురాలిని, ఒక కాన్ సైబుల్ రేప్, చేశాడు, దాని మీద 

సేపరలో పెద గొడవ, అసెందీలో స్యల్పవ్యవధి (పశ్నలూ ఇవన్ని మీరుఫాలో 
౧౧ ఢ (౮౧ 

అయ్యేవుంటారు, దానికీ అతన్ని బాధ్యుడుగా చేశాం. ఎలా వుందంటారు. మన 
కి కెపద్దతి?” అని, నేను ఆయన్ని మెచ్చుకోడానికి ఇంటర్ వెర్ ఇచ్చారు. 

“ బహ్మభేద్యంగా పుంది?” అన్నాను. నా భావాలన్నీ దాచేసుకుంటూ. 

“ఇడియట్ _ అడ సిల్లని రక్షించానంటాడు! ఆ అమ్మాయి. తప్పిపోయి 

నట్లు కం పెయింట్ లెదు, ల 'ఐ.ఆర్.అసలే లేదు. వాడి దగరున్నదల్లా,మ దాసు 

నుంచి ఎవడో సౌందరరాజన్ అనేవాడు, ఆ సోకాల్న్ అమ్మాయి గార్లియన్ 

"పేర రాసిన ఉ తరం తాలూకు కాపిమా(త్రం, అతత అత నం తు 

అటోమాటిక్ గా శేసంళా అశ నికి న తిరిగింది, ఇక చేసేది లేక రాజీనాదూ 

ఇచ్చేడు. స 

eh fy 

ఈ స్వ చ్రే అతన్ని ఇంటర్ వూకి లమ్మన్నాం. ఖర్చులిస్తున్నాం కసక రీనారి 

చూసి మ పొమ్మందాం. ఎంటా 

“అలా చెయ్యచ్చు” 

కమల సిగరెట్ పాశెట్తో పచ్చింది. 
తం జ్య స, జ ల్లా hae స్ 2 అటో అ భలాన్ని టు కో 

సరః శః అబద పు పెళ్ళాం న్ నాత్యం మాగా క gar! WO 
య త 
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గా తే జా. 

టె నుబ్బన సయ్యగారు అణ డం రం తగు 

కెళ్ళింది, 

నేను బయటహాో ల్లో మోగే బజర్ కాలు | ల వచ్చేడు. 

“రవివర్మ గారుట, ఇ ఎక్ వూ ఇ కొచ్చారు, లొచరీకి ఇరసిరచుి "అన్నాను, 

0 0 ౦ © 

“పిజ్ కమిన్ అన్నాను, 

# gee 1 EE an 

అ od పొడుగున్నాడు. తెల్లటి పంట్లాంలో తెల్లట ర చేతుల 

pm లో జాలీ fA” nd ల నునా తో 

చొక్కా టక్ చేసుకున్నాడు, గోధుమరంగు శరిరం. మొహం బొలా పెద్దది, 

మనాలి ఒత్తుగా వున్నాయి. కళ్ళుచాలా చిన్నవి, ఎటు వెనకాతల చెరు 

కట్టినట్లు నిటారుగా నడుచుకుంటూ వచ్చేడు, 

ఒకచేత శాల్యూట్ చేశాడు. 
“కూర్రోండిో 

"థాంక్యూ మేడమ్” 

మామూలు పద్దతిలో, డక క(పశ్న వ్య క్రిగత ఏవరాలమీద, తరనాతది 

డ్యూటీ గురించి అతత ఒకనిమిషం అతన్ని పరిశీలించాను_మాట 
స్పష్టంగా వుంది. చూపు ఖాళీగావుంది, 

రం స సలి సెలెక్ట యి, అసి ఫ్రంట్ సూపరిం పెండెంట్ ఆఫ్ 

పోలీస్ గా పనిచేస్తూ కూడా, కనుచూపు మేరలో "వంచి భవిష్యత్తు, అధికారం 

కనబడుతూ కూడా 7 ఎందుకు రాజీనామా చెయ్యవల సాచ్చిందో అడగొచ్చా?” 
అన్నాను, 

“మ్ కంపెనీలో సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ హోస్లుకి నౌ అర తలు సరిశీలిదా 
మని నన్ను ఇంటర్యూ చేసు ప అంచేత మీరు ఏ వ్రళ్న అయినా అడ 
గొచ్చు నన్ను, కానీ, జవాబులు . చెప్పాలనిపించకపోతే కొన్ని ,పశ్నలకి, 
ss చెప్పక పోవచ్చు. దానికి మీశేమీ అనుకోరని ఆశిసాను, | 

నేను చిరునవ్వు | నవ్వాను. “మీరిక్కడ నియమించబడితే మీ ఉదో్యగ 
గా దాధ్యత ల సంగతి అలావుంచి, మీరు మా ఆ అ ప్తల్లో, కుటుంబ న సభ్యుల్లో నఎనొకరుగా 

పరిగణించబడ తా రు. అలా ్ వ్ వాబులు చెవ*+, కళూ ౦చబిడ త ఆలాంటి స్పుడు మనమధ్య, జవాబులు చెప్పకూ డని (పశ్న 
అంటూ ఉండరూడదుకదా.” 

api కళ్ళు సన్నగాబేసి నవ్వాడు, చాలా సంతోషం మేడమ్. మ్రు 

చు కంపెనీ ఉదో? కగులపట్టి చూప అభిమాన విధానం తేలును కొన్నందు 
జులుం సంతో షంగా పంది..." 
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ఒక అరనిమిషం అతని కాగితాలు చూస్తూ నిశ్శబ్దంగా ఊరుకున్నాను. 

“ఇం కే మెనా అడుగుతారా మెడ మ్?” ఆని లేచాడతను. 

నాన్నగారు పోయాక జార్చి కంపెనీ మేనేజింగ్ డై రెక్టరుగా ఈ కుర్చీలో 
కూర్చుని వివిధ ఉద్యోగాలకు వందల మందినీ ఇంటర్ వ్యూ చేశాను, 

“త కరర ఎక చ చ్చు” అని నిననడు గోస 

“దయచేసి కూర్చోండి. టీ తీసుకెతదురుగాని. నో. ఎక్కువ స్స 
కం  లోపసరి గదితో మోగే బజన్ egies “ఆఫ్ క్ రె మిమ్మ ల్ని 

హలా ES బయట కూర్చో పె ఎట్లాను. తఈరతనొజ లు నవ్వు నవ్వాను. “4 ఎరంత 

కొందర పనిలో ఉన్నారని నేననుకోత త దో అన్నాను, 

ఖర్భులు పుచ్చుకొని ఇంటర్ వ్యూకొచ్చి, ఎను పొమ్మనకుండా తనే 

వెళతానంటాడా, అన్నకసి ఆ మాటతో కొంత తీరింది. 

“థాంక్యూ మెడమ్” అని కూర్చున్నాడు తను, కనపడీ కనపడని చిరు 
నవ్వు మొహాన పూసుకుని, 

ఒక్కా నిమిషం గడిచేత్రోగా కమల లోపలి గదిలోంచి వస్తున్నట్లు 

అధునాతనమైన తలుపుగడియ చేసిన మృదువెన చప్పుడు, ఆ వెనకే కమల 
టీకప్పులతో తెచ్చిన (సేసి దూరంగా టీపాయ్ మీద పెట్ట, వినయం, నె వై పుణ్యం, 

పరిశుుభం ఉట్టిపడెట్టుగా, తిప్పులు సొసర్హ లో 'పేవిట్ "మీదున్న రబ్బరు పలకల 

మీద, పెట్టింది. 

“టీ తీసుకోండి” అన్నాను, నా కప్పు అందుకుంటూ. 
అతను కప్పు అందుకొంటూ కమల సెపు చూశాడు “వాగున్నావా, డియర్ 

లోటస్?” అన్నాడతను వోగుక పీల్చి. 

“మరేండీ” అంది కమల అతన్ని ఖాళీగా చూస్తూ, 

“నమూ కమల మికు తెలుసా?" 

“బానుమేడమ్, తనపేరు “కమలి.కాదు “కమలం” అనినాకు జాపకం, 
కాని అమె నన్ను మరచివొ “యినట్టుంచి, అంచేత, అదే. తను నన్ను మరి 

హోడ మె తసకి ఆర్ రో గ్యం_అంచేత_ో చిరునవ్వు సవ్వాడు “ఆ| పశ్నకి కూడా 

నేను సమాధానం చెప్పడంలేదు.” అని లేచాడు రవివర్మ. “థాంక్యూ మేడమ్” 
అని, ఒకసారి “బౌ” చెసి వెళ్ళి పోయాడతను, 

0 0 0 

అరా తీ నాకు భోజనం పెటడానికిగాని పళ్ళరసం అందించడానికి గాని 

కమల నా గదికి రారేదు. - 
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ఏ ముహం సపెటుకు వసుంది? 
"శ వ బాన్ ల అదు కమ౭ననీ సఇష మొ 

సుబ్బనర సయ్యాగా రు చెప్పిన కథలో. అమ్మాయి కమ స్పష్ట మ 

పోయింది. 
fe ఎకో 

సరిగా ఎడాదికిందట. 
fy 

Gi}, 

a శ్ జ 

అల్యూమినియం శా్మ9ప్ కొనడం విషయంలో కౌంటాక్త్ సంతకం 

చెయ్యడానికి రాజమర్మడి కాంప్ వెళ్ళాను. 

అక్కడికి వచ్చాడు; కమలని తీసుకుని. ఆమెని పన్నెండేళ్ళ పాటు 

పెంచిన వాళ్ళ చిన్నాన్న కరుజణాకరంగారు. ఆయన ఒక స్పృడు నాన్నగారి దగ్గర 

పి.ఏ.గా ఉండవాడు. “గీన్నినే నిన్నాహ్సు నా పిల్లలతో సమంగా పెంచాను. 

పి.యు.సి, పాస్ చేయించాను, చెపూ షార్ట్ హాండూ నేర్పించాను. ఎదైనా 

ఉదో్యోగ౦లో పడే ఫై కట్నాలూ కానుకలూ లేకండా ఎవడో పెళ్ళాడొచ్చని 

కాని నా పలుకుబడితో మాపూళ్ళో దీనికి ఉద్యోగం రావడంలేదు, 

పెగా నా కూతురూ కొడుకూ కూడా ఎదిగి పెళ్ళికీ ఉత్యోగానికి ఉన్నారు, ఈ 

సమయంలో వాళ్ళని వెనక పెల్టీ దిసీ సంగతిచూడ్డ ౦ ఇంట్లోనూ ఊళ్లో నూ 

కూడా కంటకం ఆపుతోంది.... అంచేత నీకంపెనీలో దీనికేదో చిన్న వుద్యోగం 

యిచ్చి పుణ్యంకట్టుకో అమ్మా అన్నాడు కరుణాకరంగారు, కములని నాకు 

అప్పగించి, 'నుప్పు దనికి కర్చు. టైపిస్టు, సైన్ ros పన్లేం యిన్వ 

క్క రదు. ఇంటివనికో పంట పనికో పెట్టుకున్నా ఇస్తుంది....ఎమ్మా?” అన్నాడు. 

కమల సరేనని తలవాపింది. ఆ విధంగా కమలని నా దగ్గర స్వంత బరరుగొ 

శ ఏడాది పొటూ ఎక్కడా గోర తి చూపించగల తప్పు చెయ్యకుండా 
అన 

ది 

“బుదొచ్చు ంటుం౦ది Re 
ధి 

మళ్ళీ యివాళ రవివర్మని చూసింది....అతనికి నేను ఉద్యోగం యివ్య 

నోడంలేదని దానికి తెలీదు. శెలిశాక, అతనిమీద సానుభూతితో అతని 
సామిప్యం పోయిందని నౌ పన్లమీద ఆలక్ష్యం "పెంచుకుంపే నాకాసంగతి నిడి 

సాలమిద తెలిసిపోతుంది. రా మాతి౦ వుడో్యగం, ఇంతరక్షణ. దానికి దోశ 

కడం అసాధ్యం. ఈ యింట్లో ఇలాంటి నౌకర్లు కొందరు ఇప్పటికే మారేరుః 
aa) 

ఇదిపో తె నాకు ఇరాంటిదో దిని వాబులాంటిదొ మరొక రి వసుంది. 
9 ఉమలో అపి 

అరా జ స్ట్ మ గట ప 

అయినా సర, ఈ క్షణంలొ కమల ఏమనుకుంటూందో నా; శెతి 

మట ఒక్కసారి రవి వర్మ మొహం కనబడగానే నన్ను మరిచి 
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ఫోయింది....“కమలంిట, దీని అసలుపేరు!__నొకన్నా వాడికే గప్కువ 
తెలుసు! __ఎక్కడేడుసోందోొ?___ఏడుపోం దా? || 

మేడమీది నా గదిలోంచి బయలుదేరి, కిందని వంటగదికి ఆనుకొని 

వున్న కమల గదికి వెళ్ళాను.,. తలుపు తీసేవుంది. 

లైటు ఆర్చేసివుంది, ఫాన్ తిరగటంలేదు. 
“కమలా! 

జవాబులెదు.. 

లోపలికెళ్ళి స్విచ్ వెశాను. లైటు వెలిగింది. 

“ఏంట్రమ్మగారూ?” నా వెనకనుంచి పిలుప్ప.... 

వంటావిడ్ . 

ఇటుతిరిగాను. 

“త మలేది?" 

“ఇప్పుడె అట్లా వళ్ళిందస్కూం 

హాల్ల కొచ్చి చౌకీదార్ కోసం బెల్ స్విచ్ నొక్కాను. ఒక నిమిషంలో 

సౌది పెళ్ళాం పరుగెత్తుకొచ్చింది, 

“కమలేది?” 
“ఆఫీసు కెళ్ళిందమ్మా, ఎవో అర్హంటు కాయితాలు కావాలటగా! 

ఇంతకు ముందె వెళ్ళింది.” 

“శారు తీసికెళ్ళిందా?” 

లేదని నాకు తెలుసు, (డయివరు ఎనిమిది గంటలకే తాళాలు . నాకిచ్చి 
వెళ్ళిపోయాడు. 

“లెదమ్మా. నడిచే వెళ్ళింది 
(6 శృ ద్రేః 

నా వేషం చూసుకున్నాను. బాగానే వుంది. మార్చక్క ర్లేదు. గబగబా 

మేడమీది కెళ్ళి త తాళాలు తీసుకున్నాను. 

నిజంగా ఆఫీస్ శే వెళ్ళుంటుందా?.... 

తను తన అ(డస్ త, అక్కడికి పోయిందెమో, 

అవ!.... see 

అతనూ కమలా ఇవాళ మళ్లా ఎక్కడ కలుసుకొని వుంటారు? ఫలానా 

దోట కలుసుకుందాం అని అనుకో డానికి ఇంటర్ వ్యూ అయి పోయాక ఎక్క డో 

అక్ పో కదా.... అతగాడు ఇంటర్ వూ a టీ తాగి వెళ్ళాడు... 

తరవాత? ఈ Fibs 'నాతోనే ఉందికదా! 
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మెట్లుదిగి కమల రూం వేపు చూశాను. నేను వేసిన లైటు ఇంకొ 

వెలుగుతూనే వుంది. ఆ ల టు ఆర్పడం అవసరంలా నా కాళ్ళు అటు దారి 

తీళాయి.... కొంపదీసి ఈ జెష ఎదై నా అఘాయిత్యం తల పెట్టలేదు కదా_.....! 

అక్కడ, కమల ఉపయోగించే చిన్న శేవిల్మీద ఒక కాగితం 

ఉంది..... PO అమా. ఎగిరి పోకుండా కప్పుతాళం వుంచింది, 

మాల mak ahs 

“కతు డ్రి,ఇ,బి.గారిని సాగనంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు టిప్పు రికార్డర్ 

విన్నాను, రవివర్శ్మగార్ని డి.ఐ,జి,గారు అప్పుడు అనుమానించేరు. ఇస్పుడు 

అవమానిం చేరు__.. 

మీకు నిజం తెలిసే అవకాశంలేదు. మీరెంతో గొప్పమనసు కలవారు, 

ఆయినా ఒక కన్నెపిల్ల ఒక చుష్టుడి ఇ చేతుల్లో మోసపోతూవుంపే సకాలంలో 

ఆమెని రశీంచి ఇల్లుచేర్చి అందుకు ఫలితంగా త్రనే గొప్పు ఉ దో రాగాన్ని 

పోగొట్టుపన్న ఒక సన్మార్లుడిని తెలుసుకో లేక పోయారు... 

అనాడు ష్ముదాస్ మెయిల్లో సౌందరరాజన్ గారు, నన్ను సిసీమాల్లో 

జేర్చిసానని (ఆర్నెల్ల పాటు ఊదర గొట్ట) మాయ మాటలతో మ్మదాస్ (వయా 

ణం కట్టించిన జయకరరాపును భయపెట్టి తన యింటికీ తీసుకువెళ్ళి సురక్ష 

తంగా కాపా; డారు.._నన్ను తీసుకు వెళ్ళవలసిందని వాబాయిగారికి (వాస్తే 

రాలేదు; సరికదా, జవాబులేదు. 

అప్పుడు రవివర్కుగారు, సొందరరాజన్ గారు బాబాయిగొరికి రాసిన 

డ్ త్తిరం శ్ర సహాయంతోస్య౦త అర్చుల మిది మ్మ దాసు వచ్చి నన్ను 

తిరిగె తీసుకువెళ్ళి భద్రంగా బావాయిగారికి వొప్పగించారు. అతను రక్షకుడు, 

కాని ఆనొడు బాబాయిగారు పిన్నిగారు న్ ల పోలిసు అధికారులు 

అన్నారు; అంటున్నారు, 

'ఏవరఎగారు, తన ఉదో్యోగం పోకుండా తతత, నేను ఐదు 

లా. నిపించఅచని, ఫలాని న్య క్తిమిద అనుమానం అని రిపోర్లు 

ఇమ్మని చాబాయిగా ర్న ఎన్నో విధాల అడిగారు. కనా! ఇ పరుపు (తిష్ట 

లకు భంగం ఆనీ, పోలీస్ విచారణల వాఫపడలేం అనీ బాబాయిగారు తప్పించు 

కున్నారు. నను చెడిపోయానని బంధువుల్లో తామే (పచారంచెసి సన్ను మ్క్రు 

వొప్పగించారు. 

విజయవాడ సైషన్లో సౌందరరాజనగారు; మా కంపార్ట్ మెంటులో 

ఎకు. డంను౦చి, మీరు ఏడాదికిందట రాజమ సండి క్యాంపు పృ రావడం వరకు 

అన్నీక్షనాలు అద్వష్ట సంఘటనలే. సుభాలేె. 

రవినర్యాగారు నన్ను ఆ విధంగ్యామ దాస్ముక్ నుంచి గక్రతిరిగి తిసుకురాక 

ష్టం € ఎకీ 
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ఫోయివుంటపే, సౌందరరాజన్ గారు నన్ను... సినిమా కంపెసిలకంటె అధమ 
స్టితిలో వున్న అనాధ శరణాలయం దేంట్లోనో వప్పగించి ఉండేవారు. 

రవివర్మగారు ఎత ప్పూ చెయ్యకనే శాపంపొందిన దేవుడు. నా మూలంగా 

ఆయన రెండుసార్లు ఉద్యోగానికి దూర మైనారు, 
మీకూ, డి.ఐ.జి.గారికి రవివర్శగార్ని గురించి జరిగిన సంభాషణ 

"లేప్ ద్వారా ఏసి చాలా దుఃఖపడ్డాను___కాని ఆయనకు నేనే క్షమాపణ చెప్పు 

కోవాలని అనిపించింది---నొ అద్భష్టవళాత్తు ఆయన, తనకి కంపెని నుంచి 

రావలసిన (పయాణపు ఖర్చులు రాబట్టుకో డానికని ఎకవుంట్ సెక్షన్లో 

వున్నారు. అక్కడ నా ఏడ్పు ఆయనకు వినిపించలేక, రాాతి ఆఫస్వద్దకు 
రమ్మన్నాను. 

నేనుగాని రవివర్మగారుగాని ఏ తప్పూ చేయలేదు. అయినా మీరు నన్ను 
ఏమీ అడగరు. డి.ఐ.జి.గారు పెద్దమనిషి, ఆయన చెప్పిన మాటత నమ్ము 

తారు. నన్ను మీరు గౌరవంగానే చూసారు. కాని నేను చెడిపోయానన భావి 
సారు, ఆ భావం మీలో ఉన్నంత కాలం మ్ దగ్గర సను మనలేను, 

కనుక నొకు సెలపఏిప్పించముని కోరుతున్నా ను. 

i 3k ఫ్య 

ఆఫీస్ గేటు దగ్గిర వి త్రరచోపులు చూస్తూ నిలుచుంది కమల. కొరు 

హెడ్ ల టు ఆఫ్ చేసి, కొద్రక్షణాలు నిశ్శబ్దంగా వున్నాను ప్ర “ల టాక్సీలోనో, 

అత నేవచ్చాడ నుకుందో ఏమో, పరుగెత్తు కొచ్చింది. 
“ఆతనింకా రాలేదా?” కిటికీలోంచి తల బె ట్ర్ పెట్ట అడిగాను. 

భయంతో వెనక్కి జరిగింది కమల, 
కారు దిగాను, 

దగ్గిరగా వెళ్ళి కమలని కావిలించుకున్నాను. “నువ్వు నా గదికి రాలేదు. 
భోజనం పెటలేదు, పళ్ళరసం యివ్యలెదు. నాకు ని దెలా పడుతుందను 

Sn కమలా?._పోనీలే._4 తరం రాస పెట్టావు. లేకపోతే నాకెప్పుడు 

తెలుస్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది.” 

అలా ఏదో మాట్లాడ సాగాను. 

నౌ ఉదైశం జస కధంతా నమ్మాను. నిన్ను a అదే, 

ఇవొళంతా నొకు దూరంగా వున్నందుకు. అతను జక్కనా ఉదో్యగానికి దూర 

మయ్యాడు” అలా ఏడో చెబుదామని. 

కాని, నేను అనపోయిన మాటలే తనకి వినిపించినట్టు... 

bs కనులం౦ి కౌగిట్లో ౦చి కౌళ్ళమిదికి జారింది, 

నుంచివొళ్ళు కూడా ఉంటారు 339 



Dw MMA MM కళ - అదొ (“సౌమ్యి__మాసపతిక_ప్రారంభసంచిక-నషంబరి 1978) 

Vii, జ్ 

న్న క న్ 

fie నీ hk: క్ష 
“Jy స్త 

స శ్ q 
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సీ 1 గ 

4 శ 
hes" నో 

ఆ వ 
he అ hows జె Be MTL Da వమముపన్ పు టానముంనాట “మానో 

స నా. a] Cm నలు. చ ఇనానానాననాయినో ముతత... శల అర శతా ముల 3 TU TETRA ba ళ్ en 

తే న. 

ఆరుమైబృ నాటుతోవన స్కూటర్ మీద తీసుకొచ్చి పాలెం చేర్చారు 
సూర్యంగారు. ఇక ఇక్క ణన్నేంచి ఒక బస్సులో తుని వెళ్ళి అక్క-ణ్నంచి మరో 
బస్సులో విశాఖపట్న౦ వెళ్ళాలి. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల్లోగా డ్యూటీకి 

రిపోర్లు కాకపోతే పీకలమీది కొసుంది. శం పదకొండవుతోంది. “స్కూటర్ 
చేతిలో పుంది గదాని తాత్సారం చేసేసేరు. ఈపాటికి తున్నా ఉ౦ఆటే మెయిల్ 

అండదెది. హాయిగా రండు గంటలయ్యేసరికి ఇంటికీ, మూడింటికి డ్యూటికి 

వెశ్ళివాడిని” అని విసుక్కున్నాను. సూర్యంగారు నా వేపు చూడ్డంలేదు, “ఏరా 
సూరయ్య ఇక్క_డున్నావు?” అని ఎవణో పలకరిస్తున్నారు. ఎడబండి తోలు 

5) aaa! య 

కుంటూ పాలెం నుంచి తిఠిగి పోతున్నాడు వాడు. 

“చి త్తంచాబు, పెదయ్యగోర్ని దిగ బెటొతన్నానండి.ి 
అవి ద | రై =౨ 

“ఏమిటి? కొండబాబు గార్న?” 

“చిత ౦బాబులో 

“*పాలెంతో ఉన్నారా?” 

“మరేనండి, మున్సిబుగారింట కబుర్లాడుత! ను.” 
6 ఇ | ౧99 ఒల్లు ఆక 66 99, చెప్పవేం!? అని కతర్ సారుచేశారు సూర్యంగారు “ఎక్కండి, 

“ఎందుకు?” 

“చెపాగా! మీకు మెయిల్ దాటిపోయిందని బెంగక్క. రేదు.కార్లో పంపి 
సాను విశాఖపట్నం” 7 గ 

మునసబు గారింట్లోంచి మల్లు పంచే, కళ్ళలాల్న్చీ. కండువా ధరించిన ఒక 
పెద్దాయన _ప్పుడె బయటికొస్తున్నారు. రొడు మీద కారుంది. 

“వె జాగేనా, కొండబాబుగా రూ?” 

“వె'జాగ యెళ్ళాలనుకోండి_.” అని నసిగాడాయన. “ఏం? వసారా? సారా! 
“నెను కాదు. మా (ఫెండు. వె జాగ్లో దింపేదురూ.” 

(o MR © 

“నెను డైరెక్టుగా యెళ్ళనండి. తున్లో లేటవుద్ది.” : - [ల గా (ఇ) 
“మీ మిసెస్ కెలా వుంది?" — శ 
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ఉబ్బాగ్యవైద్రట, ఉదయమే కబురొచ్చింది, రమ్మని. 

“మరి ఆ లెక్కని తునో ఆలస్య మెందుకు? త్వరగా వెళ్ళండి.” 
గా 

కొండబాబుగారు నవ్వాడు. “మనం యెశ్మే ఒచ్చే ఆపద ఆగిపోద్దేటండి! 
రాశతెలాగుంచే అలా జరుగుద్ది, పెగా అక్కడ అభబ్బాయున్నాడుగా.” 

“ఫోసి తునిలో దింపెయ్యండి మా (ఫెండుని, మెయిల్ ఏమైనా రేటయితే 

పట్టుకుంటాడు, వరలు బయల రేలోగా బస్సు దొరికి యెక్కి పోతాడు. ఇ౦కా 

తప్పితే వై! వజాగ్లో దిం పెయ్యండి, మీతో తీ తీసు కెళ్ళి.” 

“ఎక్క పునండి!” 

సూర్యంగారు దయతలచి పక్కకి తీసికెళ్ళి చెప్పాడు. లేకపోతే కొండ 
బాబుగారి ధోరణికి కొ తతో, అసహ్యంతో ఇబ్బంది పడిపోదును.- 

కొండ బాబుగారు 0 రైల్వే కాం టాక్షరు. అరవై ™—ా మూడో 

పెళ్ళాం విశాఖసట్నం ఆస్స్కతిలో ఉంది. లక్షల గద ఆ సి, కొడుకు రత్న 

రాజని....-విశాఖపట్నంలో హార్చరు కాంటాక్టులు చేస్తున్నాడు. రత్నరాజ్ చారి 

టీస్ పేరిట పేదలకి తోొడ్పడుతున్నది అతి, 

ముందు సిటులో యొక్ర్తాను. సూర్యంగారికి వీడ్లోలు ౨ చేప్పి, కారు కదిలింది. 

“వై జాగ్ తో ఏం సనం డి?” 

వెనక్కి తిరిగి చూశాను. పెపరు అడ్డం ఉ౦దిం కొండదాబుగారికి నాకూ 

మధ్య. మాట్లాడుతున్నది నాతోనే నని (గహించాను, 
“నాబ్ చేస్తున్నానండి.-- ర్ట 

“అదే_ఎందులోనని అడుగుతున్నాను.” 

చెప్పాను. 

“నుంచి ఎండ ప్పుడు బయలే లె రు_ ఫ్ 

ఏదో అయిష్టత కనబడుతోంది నేనతనితో (పసయాణం చెయ్యడంలో 

అతనికి.కాని తప్పదు ఎలాగో భరించి ఎంతవరకు వీలయితే అంతవరక అతనో 
వెళ్ళాలి. ఆయన మాటలో (సశ్నలేదు. అంచేత మాట్లాడ లెదు న 

తా గ్ర వెజాగ్ దాకా యుక్ళడెండ్. క 

“పోన్లెండి, మీరెక్కడ దింపే సె అక్కడ దిగిపోతాను. అక్క ణ్నించి 

ఎలాగో వెళతాను!” అన్నాను వీలై నంక వినయంగా. 

ఈ జ్రల్రా గెందుకు హహ నేను తున్లో ఆగుతాను, అక్కడ దిగి 

పోదురు గాని.” పేపరు చాటునుంచి పొడినవ్వు వినిపించింది. 

 “సూర్యంగారికీ మీకూ నటి పరిచయం?" ఎప్పుడొ చ్చరు?” — 

తృతీయం 2341 



“*ఎతిదుప[*_ “అంత టయం (పకొరం య యెళ్ళిపో వాల్సిన వార్న పొద్దుట పూట 

సూటర్ మీద తునిదాకా దిగ బెట్టరా దా?" కు జీత మెంత?” “క పిలలెందరు?_ 

“స్వంత యిల్తా అద్ది ఇల్లా?” 

అరుమెళు వెళ్ళాం ఈయనతో. 

_వాంచిరో ద్దు _టంకురో డ్లుని కలిఏ దగ్గిర కొండబాబుగారు ఏదో అస్స 

ల కారాగింది, 

ఆ వొచ్చేలారీ ఆపు,” 

(డయివర్' దిగాడు లారీ కడ్గ్డంగా చెయ్యి. పెట్టాడు. ఆగలేదు. 

కక రా యెనకాల్లారి గూడా చూడు” 

“ఇంక రెండుమెశే గదండీ ఉంది, తుని!” అన్నాను, 

“పావలా పాద శ్రేస్తే కు కుపోతాడు లారీ వోడు.” 

“అదికాదు సెనన్నది. మీరెలాగా తునిదాకా వస్తారుగా. ష్ 

“నేనూ లారీలోనే వస్తానయ్యా రంకు మగడా! నిన్నిక్క_డొదిలేసి నేను 
కార్లో యెళ్ళిపోతాననుకున్నా వా?” 

నిరాంత పోయాను ఆయన ధోరణికి, అయితే నా భావం ఆయనకి కన 

బడదు. శీపరు అడ్రం ఉ౦ది. 

(డయివరు కొద్దిగా కదిలి నాకు కనబడేటట్టు, ఆయనకి కనబడనట్లు 
వొచ్చాడు. “దిగు” అన్నట్టు సంజ్ఞ చెసేడు. దిగాను. 

ఇద్దరం వున్నాం లారీ జ క మా మాటలు కొండవాబుగారికి విన 

సడనంత దూరం వెళ్లాం. 

రెండో లారీ "సరో నిమిషం పోయాక వచ్చింది స్ట సో చేశాడు. 6ట్చున్సిో 

అన్నాడు (డయివరు, లారీ (డయివర్ “ఖాలీ చేదు” so తొ క్కేళాడు, 

“ఈ పోటికి తుని చేరేవాశ్ళం?” అన్నాడు కొండబాబుగారి (డయివర్. 
“ఆయన లారీ ఎక్కుుతానంటారేమిటి?” అన్నాను, 

“రోజూ. యింతేనండి, ఈ జంక్షన దగ్గర. కారు (పయాణం_ఇక్ళ_ 

ణ్నించి పాలేనికి. పాలెంనించి ఇక్క డీకేనండీ_” అని; గొంతు కొంచెం 
తగ్గించి “లేకపోతే తున్లో ఎవరో తగిలి కారు అడుగుతారు గదండి..” అన్నాడు 
[డయివర్ , 

మొత్తం అయిదు లారీలు వెళ్ళిపోయాయి, 
రు హారన్ మోగింది. (డయివర్ పరుగెతాడు. వెనకసీటు దగిర 

వొంగాడు. కొండబాబుగారు ఏదో చెప్పాడు, కార్లోనే తనివరకు వెళదాం అని 
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నీర్ణయం తీసుకొన్నారేమో, నన్ను రమ్మంటారేయో అని చూశాను, కౌదు_కార్లో 
వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోతారె మో అనుకొన్నాను కా కార్య 

మైలు దూరంలో బస్సు. 

మళ్ళీ రెండు నిముషాలు...బస్సు ఆపడానికి ఇద్ద రు_ 

ఆర్. టి. సి. సైజికాదు. పైగా వెళ్ళాడుతున్నారు.ఆ గ లేదు బస్సు. 

మళ్ళీ కారు హోరన, 

“తుని పోదాం పది 

“ఎన్నార్ అ 

“ఎక్కావయ్య్యా... తటే. స రూ! 

తునిలో రె లే ఐ. ఓ. డబ్బు. ఆఫిసుకి కొంచెం దూరంతో ఆపాలి 

అక్కడ ఆయన దిగి పోతారు. కారు నారాయణరాజుగా రింటిదగ్గర ఉంచాలి 

ఆయన వెజాగ్ వెళ్ళి రాతి తొమ్మిదిలోగా వచ్చేసారు. బస్ స్తాండ్ కి (డయి 

వర్ రావాలి. ఆయన నస్తె అప్పుడు వెళ్ళి కారు తేవారి. నిస్సషంగా చెప్పారు 
వొ ౦డ బాబుగారు, 

కారు ఆగిన చోటినుంచి బస్సులు ఆగేచోటు ఫర్హాంగఏ౦ది.కొండడాబుగారి 

దగ్గిర సెలపు పుచ్చుకొని (డయివర్ క్రి థాంక్ చెప్పి నడిచాను. ఇందాక మెం 

ఆపితే ఆగని బస్సు అక్కడుంది. ఐతే ఖాళీ లేదు. “ఐదు నిమిషాల్లో ఎక్స్ 

“పస్ బస్ వుందన్నా”డు ) కండక్షరు. ఈ బస్సును నక్క పలి జంక్షన్ దాే 

లోగా తొక స్తుందిట “ “అందులో థా లేకపో తేనో?” అన్నాను. “ఐతే రండి. 
ఇందులో తనకా పల్లి దాకా సురా కొరి” 

Pode నడిచి వచ్చేరు. ఆయనకతోబాజటే చేరింది ఎక్స్(పెస్ 
బస్సు. జనం దిగుతున్నారు. నేను బస్ తలుపు దగ్గిర చేరాను... ఎక_టానికి ఫస్టు. 

“ఆళ్ళంతా కౌ ఫీలకి దిగుతున్నారు.” అంటున్నారు కొండణాబుగారు. “ఒకే 

౮ 
క 

ఖాళీ” అన్నాడు కండకరు నా (పశ్నకి బదులుగా. “ఖాళీ ఉందిట, ఎక్తండి" 
లు | కా 

అన్నాను క కొండ బాబుగారితో. అయన భార్య హాస్పిటల్లో ఉండడాన్ని తలుచుకుని 

“ఎంత ఛార్తి! వెజాగ్ కిందులో?ి కండక్టిరు చెప్పాడు. “ఆందులో నాలుగు 

రూపాయలరేగా” అంటూ ముందు బస్సు ఎకాడొాయన ఎక డ మేమిటి, దిస్సు 
1 ష్ : చ 

కదిలింది. 

సీటో సెటిలయ్యూను -టెం_పదకొండుంపావు, “మైముందా?” అన్నాను, 
భా ' మ ర 

“ఎళ్శపోదాం. ge మినిట్స్, దిగబారం డి కండర రు జవొబు, 
ల eh శ WN £9 . 
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హేయకరావు పేట దాటి రెండు మైళ్ళు వచ్చాం. ముందు బస్సు ఆగి 

ఉంది. కండక రూ డె9వరూ ఈ బస్సును ఆపారు. 
ర యా ( 

6 చన ఆం నొ ఉత 
(బెక్ ఉక 

“ఇందులో ఖభాళీలెదు.” 

“కొందర్ని తీసుకుపోండి 

“సరే రమ్మను. ఎగస్ట్రా అవుద్ది.” 

“ఇచ్చెవోశ్ళే వసారు.ో 

“తరగా రమ్మను. ఇప్పటికి పది నిమిషాలు లేటు! 

“ఏగస్ట్రా కకైవారు. అడ్డ రోడ్డు ఎలమంచిలి, అనకాపల్లి, వైజాగ్ పాసిం 

జర్లు దిగాల!” అవతలి బస్సు కండక్టరు బిగ్గరగా కేకేశాడు. “సట్లులెవ్వు నిల 

బడాలి!....చిన్న చిన్న సేజీలవారు ఈ బస్సు ఎక్కు బోకండి 

అంత సిరుతాహమైన నిబంధనలకి లోబడి పన్నెండుమంది వొచ్చారు. 

క పచ్చి జాలింతరాలు బిడ్డతో ఎక్కింది, ఆమె తల్లి కాబోలు, లేకపోతే అత్త 
రో_.ముసలావిడ_ఎక్కింది _ నెనూ నా పక్కనున్నాయనా మొహ మొహాలు 

కూసుకున్నాం. మరుక్షణం నిలిబడి పోయాం. వాళ్ళకా సెటువదలి, 

కొండడాబుగారు చివరి కణంలో బరా సల “ మొతానికి రూపాయి 

పావళా కాజేశావు గదయ్యా” అన్నారు కండక్తరుతో. “భలేవారే, ఇదంతా నేనే 
మూట గట్టుకు హోతానంటారా?” అని నవ్వాడు కండక్షరు. 

శి 4 

క్ 

(బ్రీఫ్ కసు ఎక్కడ పెట్టాలా అని బస్సంతా చూశారు కొండబాబుగారు,. 

అరలు ఖాశీలేవు. నేనే అందుకొని పటుకున్నాసు_నా పక్క-కొచి, నుంచు 
[రు we 

న్నాడాయన,. 

ఎలమంచిలిలో కూడా ఎవ్వరూ దిగలేదు. . ఎవర్నీ ఎక్క నివ్వలేదు 
కండక్షరు. 

తాళ+సాలెం దాటాక వచ్చిన లెవెల్ (కాసింగు దగ్గర బస్సాగింది. 
మ్మ దాసు వెశ్ళ మెయిల్ కోసం.గేటు. 

అయిదారు మంది దిగారు. అందులో ఒక దగిర కూరోమని సంజ ల్ , ౧ జ 
చేశాను కొండబాబునగారికి, “ఆబ్బ మళ్ళీ వసారు.ొ 

“ఒసే రానివ్వండి. మీరు పెద్దవారు, సర్షుకో మని రిక్వెను చేదాం.” 
a © 

ఆయన మొహం తిప్పేశాడు. మెయిల్ ని గమనించేవాడిలాగా. 

అందరూ విలవిలమంటూ దూరేశారు, 
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అనకాపల్లిలో. ముందున్న లేడీస్ సీటు ఖాకీ అయింది, క కాని ౩ ముగురు 

ఆడ వాళ్ళు ప పకచకొ ఎక్కి సర్లుకున్నారక్క_డ. 

అగనంపూడి దాటాక నామద ఏదో బరువు వాల్తున్నట్టు స్ఫురించి, దృష్టిని 

కిటికిలోంచి బస్సులొకి తిప్పాను, కొండబాబు గారు సాప్ వదిలేసి కూలబడి 

pop ee 
“ఆపాలి, ఆపాలి అరిచాను. 

“అయ్యో ముసలాయన'”_“నీళ్ళు జల్లండి”_.“వల్స్ చెక్ చెయ్యండి”. 
“ఆయన కాలూకెవరూ లేరా?”.సీటు ఖా చెయ్యండయ్యా జా బూ, ఏం మను 
స ఖ్ 0 (పమాదంలెదు. రా ఈజ్ ఆల్రె బ్, కొంచెం న్ర్సం 

అంతే” 

అయన్ని కూరి రొ పెట్టారు. Pe ఏమీ అనకుండా ఆయన్ని చూస్తుండే 

బాధ్యత. తీసుకో డానికి గాను నాక్కూడా సెటు. 

గాజువాక దాకుక కళ్లు తెరిచాడు. “కొండబాబుగారూ! ఎలా వుంది? 

ఆయన రెప్ప లల్లార్చాడు. ఆంతే, మళ్ళా నామీద వాలిపోయాడు. 

కుడిచెయ్యి పైకెత్తి వొసన చూశాను. ఈ పూట భోంచేసినట్టులేదు. 

చావులమదుం జంక్షన దగర పదిహెను మంది దాకా దిగి పోయారు, 

కొండబాబుగార్ని మూడు ప్రేసుల సేటులో పడుకో బెట్టి నేనూ దిగాను. కంపెనీ 
బస్సు కలిసే En “అదుగో !”....పరుగెకాను. బస్సాపి, కనబడ్డ సహాధ్యా 
యుల్లో నా వెపు చూసినవాడికి చెప్పాను. “మా అంకుల్ ఒకరు ఆ బన్ఫులో 
ఫెయింటయియ్యారు.ఆయన్ని హాస్పిటల్ కి తీసికెళ్ళాలి.ఎస్. ఇ. కో చెప్పండి. 
ఇంటికి ఫోన్ చెస్తె తరవాతి షి పు రాగలను_అక్క రక పోతే లీవ్ (గాంట్ 

చెయ్యమనండి.* 

“కేకే సీకే కేరీ ఆన్ ఫొ 

అక్కడే ఆటో దొరికింది. కండక్టర్ సొయం చేశాడు, 

కాజువాలీ ఓ పీ. లో ఉమాపతి వున్నాడు.వెంటనే చూశాడు. 
“నధింగ్ టు వరి. 

“అసలె మెంది?” అన్నాను. హోర ఎటాకే మోనని అనుమానం తగిలి, 

“అది నుప్పు చెప్పాలి!” అన్నాడు ఉమాపతి. అతంపకాయ కొట్టనట్టు. 

చెప్పవలసినంత చెప్పాను. కొండబాబుగార్ని బెడ్ మీద సెటిల్ చేశారు, 

“నెను బయటి కెళ్ళి ఏళ్ళబ్బాయికి ఫోన్ చేసాను” అన్నాను, 
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అప్పుడే వొచ్చాడు డాక్టర్ నరసింహారావు. “ఇడేటి? కొండచాబుగా రే! 

ఎటంది రా యీనికి? 

AE ఫెయింటయ్యా్యరం డో అన్నాను. 

వెంటనే ఫోన్ తీసి హాస్పిటల్లో న ఒక నెంబరు చెప్పాడు.“ ఆం చూడూ, 

మేరీయా? నేను డాక్షరు నరసింహోరావుని. కాజువాల్టీనుంచి మాట్లాడుతున్నాను, 

అక్కడ సితా యమ్మగారని పెషంటు. స్పెషల్ రూం. ఆరో నెంబరు, అకడ 

పోర్టు కం|టాక్షరు రత్నరాజుగారుంటారు. అర్హంటుగా యిక్కడికి పంపించు. 

ఫాలో?" 

బతికించారు. 

క నం లం తీసుకొ చ్చెరా?” 

“కొనండి, బస్సులో వొచ్చాం. తున్నించి 

కారేమెంది?....తున్లో వదిలేశారా?” నవ్వాడు. “ఆవిణ్ని చూడ్డానికి బయ 

లెరి వుంటాడు....వార౦నొడు కబురు వళాం!” 

“ఆమడ కెలా వుంది?” 

“రికవర్ అయిపోయింది....లక్కీ_ వుమన్“ ఉమాపతి వేపు తిరిగి 
నవ్వాడు. 

“అదృష్టం ఆవిడదికొదు....” ఉమాపతి వెకిలిగా నవ్వాడు. “పొసె 

సర్ నారాయణమూ రది” అంటూ ముసలాడు పంటున్నాడా ఆన్నట్టు అసు 

మానంగా చూశాడు. లేదని రూ థి చెసుకున్నట్టున్నాడు అ “రెండుసార్లు గల్ 

పంపింది...” 

“చిన్నప్పుడు, గురుపుగారాయె. మరి!” నరసింహారా పు నవ్వాడు. 

‘ న్నషప్వుడా యిస్పుడా +” ఉమాపతి నవ్వు వెకిలిగా వుంది. “అయినొ 
జ్యో 

ఆవిడ ఏమంత "సె పోయిందని! గట్టిగా ముపష్ఫృయ్యుళ్లుండ వు!” 

పరించుకు న్నా ను, “ననెకొచ్చాండి?” అన్నాను, 

వంక. రత్నరాజుగారొనారుగా ఫర్లదు[” 

నాలుగు రోజుల తర్వాత పేపర్లో “ప్రముఖ కౌంటాక్టర్ కి కొండబాబు 

హృదోగంతో మృతి-ఐన్న ఐటమ్ పేపర్లో చదివాను. “దానము భోగము 
నెరుగని దినుని ధనమునకు గతి తృతియ మెపొసగున్” అన్న పద్యం 

గురొచ్చింది. 

¥ సః 
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(“జ్యోతి మాసప్యతిక; దిపావళి 1967) 

బక్ళాల్న ముంచ 
ము టే నటన Age de అ చరా య పం ఉల చు క మటు ద ఉక రన్ 

హఠాత్తుగా నరసింహం భార్య తలుపు తోసుకొని చకచకా లోపలి 

కొచ్చింది. దాంతో అతను చేతిలో వున్న పేకముక్కల్ని అలా పడేసి, తన 

ముందున్న చిల్లర డబ్బుల్ని ఏరుకొని జేబులో పోసుకున్నాడు. “ఒస్తాన్మరా* 

పనుంది” అనె నా చెప్పకుండా (పైగా సిగ్గులేక ముసి ముసి నవ్వాహటి మొగాన 

పోసుగుని) వెళ్ళిపోయేడు. అతనేమీ చెప్పకపోతే ఫోమేడుగాని, మిగతా నలు 

గురం ఎందుకు మాట్లాడ లేకుండా అయిపోవాలని అనిపించినట్టుంది. “అ3!? 

అన్నాను, రంగారావు నొ చెయ్యి నొక్కాడు. నేనేదో తొందరపడి నరసింహాన్నో 

అతని భార్యనో ఏదేనా అంటానని గాబోలు రంగారావు భయం. రంగారావను 

కున్నది ర కే. నేను “అరె అంటున్నశ్పటికి ఆవిడి చీరచెంగు ఇంకా గదిలోనే 

ఉంది. ఆవిడ తటాలున ఇటు చూసి “ఎవరు అరే అన్నది?” ఆన్నట్లు మొహం 

పెకెత్తి త్రి “మీ మొహం. మీలో సమాథానం చెసే ప్పధె రం ఉన్న వాళ్ళన్నారా?” 

అన్నటు త్రలెగరసి నిర్హ క్ష్యంగా వెళ్ళిపోయింది. 

షా. పెళ్ళి చేసుకోకూడ దండి!” ఆన్నాడు మల్లిక్ తన ముక్కలు కింద 

బోర్డాపడెసి. “లేకపోతే ఏమిటీ న్యూ సెన్సు? మనం చేసున్నవని సుమతీశతకంలో 

లేదుగదా అని-.ఈ మాతం చిల్లర డబ్బుల చీట్లాట కే 3 ఆ సత్యభామగా రు అంత 

యిదె పోవాలా?) అని “ముఖ పూర్వకంగా! వాపోయాడు. 

“వాళ్ళ సంసారానికి ఇతగాడు ఓడిపోతున్న చిల్ల రడ బ్బులే గొప్పు మో 

నోయ్. అందులోనూ ఎప్పుడూ మనవాడిది లెదరు హాండాయెను. మనం పంచితే 

వాడికి పడదు. వాడు పంచితే ఎవడికీ పడదు__ఎందుకు పోనిస్తూగొడవ?” 

అన్నాను. 

“ఎమన్నా అనండి గురుసగారూ. జీవితంలో పను ఈ పెళ్ళానికి 

భయపడి నర్శింహం ఎంతకాలం కాపరం చెయ్యగలడు?” అన్నాడు మన్సిక్ . 

పెళ్ళానికి భయపడి కాదోయ్ పెళ్ళాన్ని (పేమించి!' అన్నాడు 

రంగారావు. 
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“ఆ. ఇహ అడిగినచ్తు. (పేమీంచడానికి ఈ మహంకాశే దొరికిందా! 
పెళ్ళామెళే ఆ పేపోదయెను.__ఈమె నుంచి స్వెచ్చ పొందటం నరిసింహం కనీస 

కర్తవ్యం.” 

"అబ్బబ్బా-అది కాదయ్యా. ఇందులో శరిర స్పర్శిలూ, పర స్ చె తన్యం 

సవతుల మధ్య అసూయ ఇన్నోటి లేవయ్యా క్కురాడా. ఇతను పేకాట ఆడు 
తున్నాడని.__-ఓడిపోకపోయినానర.___ఆవిడి మనస్సులో బాధపడుతున్నాదనుకో, 
ఆ చాధ ఆవిడికి కోకుండా చెయ్యడం కూడా ఆవిడిని _పేమించడ మే అంటా 

న్నను..., అన్నాడు రంగారావు. 
నాకు. థిరిలమీద నమ్మకం తక్కువ. ఏదెలా జరిగిపోతే దాన్నలాగే తీసు 

కుంటాను. ఏడో జరగడం, దానికి అర్థం చెప్పడంకోసం వెనక్కెళ్ళి, యింకా 

వెనక్కెళ్ళి ఆ వ్య క్తి చిన్నతనంలో ఎలాంటి వాతావరణంలో పెరిగాడో ఏ 
ఆయా దగ్గర ఏ పాలు తాగేశాడో ఆరా తీసేసి “అల్లా చెప్పూమురి! అందు 
యిదీ! అని అర చెయ్యి వెనక్కి విరిచే ్రుకృష్తుళ్ళం కే నాకు భయం, 

“ఆహా! ఏమి సమర్గన! దీని (ప్రకారం ఇంకో స్త్రీతో సంబంధం పుండీ 
కూడా పెళ్ళాన్ని _పెమించడం సాధ్య మేకద! అంత మర్యాదగా లేదే మోనండ్రి,* 
అని రంగారావును వెక్కి రించాను, 

“రమాకాంతం మేష్టారు మాట్లాడ్డంలేదు. ఆయనేదంటే దాంతో నేనేకీభ 
వినాను. అంతే అఫ్కోర్స్ పాలిసీ మేటర్ కాదనుకోండి....ఈ నరిసింహం 
సత ్యభామగారు; అంతవరకూ సుమండీ" అని మల్లి క్ బాసిపట్టు వేసుక్కూర్చు 
న్నాడు. 

లమాకాంత౦ చిరునవ్వు నవ్వాడు. సిగరెట్ నుసి దులిపి చిరుహాసాన్ని 
చిద్విలాసంగా చేసి “నేనూ పెళ్ళాన్ని (పేమించే దాళ్ళలోకే ఒసానోయ” 
అన్నాడు. 

“అయితే మరి నే వెళ్ళొనానోయ్. మీ అందరూ పెళ్ళాలున్న వాళ్ళు, 
వీలయితే ఇక్కణ్నుంచే వాళ్ళని (పమించుకోండి" అని మల్లిక్, కష్టవడి వేను కున్న బాసింపట్టు విప్పేసి లేవబోయాడు. | 

రమాకాంతం మందహాసంతో ఏడో ఉపన్యాసం ఇచ్చే ధోరణి కనబడు 
తోంది. కనీసం ఓ వృత్తాంతమైనా చెప్పక పోతాడా అని అశగా ఉంది. ముఖ్య 
మైన ఆడియన్స్ మళ్లి క్. అతను వెళ్ళిపోతే మేమంతా మల్లి క్ చెప్పినట్లు 
ముగ్గురం ఒకే స్ట్, రక్తీగట్టదు. అంచేత అతన్ని జెబ్బపట్టుకు కూచో బెపేను, 
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$$ = పెళ్ళాన్ని (పేమించడం సంగతుంది చూళావూ! దానిలో ఒక చిన్న 

తికమకుందోయ్ె. ఇతరుల దగ్గిర ఏది శృంగారమో ఏది బూతో స్పష్టంగా 
చెప్పగలం; ఏర్పాటుగా వేరు చేసుకొని అవసరమైనంత వరకూ (పరత్మించ 

గలం, భార్య దగ్గర కొ చ్చేటవ్పటికి వాటిమధ్య తేడా చెంటుకవాసంత అయి 

పోయి విడదీసుకోలేక రెండూ కలగాపులగం చేసేసాం.” 

“ఏమిటో, అంతా మీ బెనామియర్ థియరమ్లా గొడవగా ఉంది 

మేషారూ!” అన్నాడు మల్లిక్ తల గోక్కుని, 

 ోన్సాక్టూ మొదట్లో అట్లాగే ఉండేది; శాపమో వరమో గాని, అప్పట్లో నా 

కొచ్చిన అపర్బూనిటీస్ రంగారావుకొసే శత-_మానం దాటి వుండేవాడేమో!” 
మల్లిక్ “శత_మానా”నికి నవ్వాడు. "అయితే, గురువుగారు, శీలమే 

కాపాడుకున్నానంటారా. మానం కూడానా?” 

అందులో వెటకాళం రమాకాంతానికి తగిలినా అతను చెక్కు. చెదరలేదు, 

“మానం కాపాడుకోవలిసే ఒచ్చిందోయ్, ఎప్పుడూకూడానూ, ఒకనాడు, దీనమ్మా 
సిగాతరగా, మూడు పరీక్షలు వొక్కరోజునే త గలడ్డాయయ్యా,” 

“మూడా? ___ అంతే ముగ్గురమ్మాయిలు వొకరోజునే వలచానండీ 

అంటూ తగులుకున్నా రేమిటి, కొంత దీసి? __సారీ _ తటస్థ సడ్డా రేమిటి?” 
అన్నాడు మల్లిక్ కవ్వించడాని కన్నట్టు. 

“ఎబ్ సర్డ్ 1) అన్నాడు రంగారావు అసూయ ధ్వనించే కంఠంతో. పైగా 
నా వేపు చూసి నన్ను తనకి మద్దత్తుండమని తనతోబాటుగా నన్నూ అసూయ 
పడమని తలెగరేశాడు. 

నాకేం వొరుగుతుంది ? 

సరే. ఏవరు చెప్పమని వొత్తిడి చేస్తేనేం; చెబుతున్నప్పుడు ఎవరు అడ్డు 

తగి ల్పనేం; ఆ తరువాత రమాకాంతం౦ చెప్పిన కథ యిదీ. 

3 ¥ ష్య 

1961 నాటిమాట___అప్పట్లో బెజవాళ్ళో ఏదోదిక్కుమాలిన హైస్కూల్లో 

ఫస్టు అసిపైంటుద్యోగం వెలిగిస్తున్నానన్నమాట. హఠాత్తుగా ఓ రోజున ఆ 

స్కూల్ హెడ్యాస్టరు పూర్తిగా దిక్కుమాలినవాడై దేవుడి దగ్గిరి కెళ్ళి పోయడు. 

నేనేగదా తరవాత హెడ్కాష్టరు గావలసినవాణ్ని అని నేను యిదవుతూ వుండ 

గానే ఆ _పాంతంలో కొంచెం దన్నున్న మేసష్టారికొహాయన, ఈ ఫస్టు అసి 
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సెంటుగారు, నే నుండగా, ఫలానా పరీక్ష ప్యాసుకాకుండా హెడ్యాష్టరలా అవు 

ware పె ఆధికాన కి కాయితాలు పంపేడు, దాంతో అతని మొర తక్షణం 

వినకపోయినొ, ట్ కాఖీదు పంపేరు, “గబుక్కున పరీక్ష పారసవుతావా, 

లేకపోతే డించేదుంటావాి అని, 

అందుకు, వెశ్ళనన్నమాట; గుంటూరు, మొదటి పరీక్షకి. వింటున్నావా, 

సర; పొద్దున్న పరీక్ష రాశాను, ఒకక్ ఇద్దరో (ఫెండ్స్ వున్నారు 

చూడ్డానికి. ఎండలో ఏం వెళతానని నిద్దర్లేచాక చూసుకుందామని హోటల్లో తీసు 
పడుకున్నానన్న మాట 

తలుపు దబదబా కొడుతున్న టొ చ్చిన కలతో తెలివొచ్చింది....కలగాదు, 
పవరో నిజంగానే తలుపు కొడుతున్నారు. ముందుగా “ఒస్తున్నా అని శేశేసి 

కిటికీ తలుపు తెరిచేను. ఎండ! 

వాచీ చూసుకున్నాను, మూడున్నర! నాలుగై నా లేదు,ఆరైనా లేదు;తాత్రి 
పదై నా కొన్ని వూళ్ళలో. , గాడ్భు తగ్గదసలు. 

వడ గాలి కెరటం తగిలి మొహం మండి ఎవరో అనవసరంగా తిట్టనట్ట 

యింది. భయంతో కిటికీ మూసేను, ఇంత ఎండా మరిచి నేన్నిద్దర పోతూవుం చే 

బంగార్జాట్ నిద పాడుచేసి దిన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యాడా నికి సనిగట్టుకుని ఇంత 

ఎండలోనూకషపడి ఇంత దూరంవొచ్చిన మహాను భావులు. (పాపాత్కులుఎవరో? 

క్షణ౦'సెపు ప గ్రాన్నాను. బహుశా ఆ క్షణ మే మంచంమీంచి చురుగ్గా వొక్క 

గెంతు గెంతి తలుపు తెరిచేను,. 

వవ లలి.) 

వెనక్కి తిరిగిపోయాను. బహుశా; నా కావిడతో వున్న పరిచయం, 
"స్నేహం, ఆవిడకి నౌ నిద్దర మొహం ఫ ఫస్టు హేండ్ గా చూపె పటడాని కంగీకరించ 

లేదనుకుంటాను. అ తటాక ప్ప ou సోపానం దిగేవరకూ అసలు 

స్వటాపం చూపించడానికి బుద్ది పుట్టదు కాబోలు, మరి ఇంత ఎండలోనూ తిరి 
గొచ్చికూడా ఆవిడ అప్పుడే విడిన మళ లై పువ్వులా (ఫెష్గా వుండగలగడంలో 
రహస్యం వలలు! 

“రహస్యం ఎముందీ! నేను దినమూ లక్స్ టాయిలెట్ సోప్పసే వాడు 
మను. అది మీక కూడా అంటుందేమో, హతోస్మి, ఆవిడ సు[పసన్నంగా 
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వుండడానికి చేసిన స్వల్పదరహా సంలో కూడా ఆవిడ ముక్కు సంపంగిలాగా 

బుగ్గలు గులాబీల్లాగా ఏంత గా (పకాశించి పరిమశళించెయి. 

భళిరా, ఈమె సౌందర్యం ! నాటికి నేటికీ; అరగదియ్యని సబ్బు బిళ్ళలా 

నున్నగా గట్టగా వురిడి వొక దె ఈ రమా దెవి ! ఆఅసిపిరపిరది 

తువాలు అందుకుని మొహం ఆవిడ వేపు తిప్పీతిప్పీనటు పెటి “కూచోండి 

వొసొను” అని చాతూమ్లోకి వెళ్ళను. 
me) 

మొహం కడుక్కున్నాను. ల య ఇష. ఇ పర సళ్ళు నిర్దాతీణ్యంగా 

అలి గ చ డగ చర్య అదం జ క. 
వడిగా వున్నాయి. కర్మకాండ ముగించి అద్దంలి చూసుకున్నాను. న్మిచమిద 

సొంగి నిండుగా కనబడుతున్న మొహం ఎండకి రక్తమంతా పోసుకుని పడుచు 

వాడి కోరికలా ఎరగా కఠినంగా వుంది. కళ్ళు చిన్నవె సన్నవె పోయాయి 
i శ్వ వా రాజు 

ణా; యిలాంటప్పు డొచ్చిం దేమిటి రమాదేవి ! కొంచెం పొద్దుపోయాక; స 

వాలేక రారాదూ! 

గదిలో అడుగు పె'పేను; రమాదేవి మాట్లాడం మొదలు పెట్టింది. నస 

దువ్వెన తీసి అద్దం దగ్గరికెళ్ళిపోయి చెరిగిన (కాపు సరిచేసుకుంటూ. చెదిరిన 

ఆలోచనల్ని కూడ గట్టుకుంటూ రమాదేవిని నా ఆలోచనా పరిధిలో ఏిగించు 

కుంటున్నాను. 

“చచ్చేననుకోండి; మీ రూమ్ కనుక్కుందికీ '!....పసంత విహార్లు ఈ 

వూళ్ళో మూడున్నాయట. నాకేం తెలుసు? రికెఎక్కి వసంత విహారుకి తసి కెళ 

మంటే ముందిక్క-డిశే తీసుకు రాకూడదూ, చచ్చినాడు ! ఆ రైలుసెషన్ దగ్గిర 
Cr oe) "స! 

క్ హోటలుకి త గలడ్డాడు. ఒరే నాయనా, నేను వసంతవిహార్ లాడింగ్ 

హౌసుకి వెళ్ళాలి; అంచేత శాకాహార భోజన _ ఫలహారంవిశాంతి._శాలకి_తిసి 

కెళ్ళరా అని చెప్పేను. అక్కజ్డంచి సరేనమ్మా అంటూ కొ తపేటో, వాడి 
దం అజాద్ 

౮ లై 

మొహం పేటో!....అక్కడికి లాక్కెశ్ళేడు. తీరా మోసి కనుక్కునేసరికి అది 

లాడించేగాని మాంసాహార భోజనశాలట....మి సంగతి నాకు బాగా తెలుసుగా; 

మొడట్నించి ఒక మాటి _ ఒద్దన్నమాట; ఒక కూల _ వంకాయ వెపుడు కూర, 

ఒకి చాణం “నువ్వు చాలా మంచి” బాణం కదా! = అప్పుడు ఆ హోటలతను 

ఆడ కూతుర్ని ఎండలో ఇంతసేపు తిప్పుతావా అని గట్టిగా నాలుగు చీవాట్లు 

పెపేసరికి ఇక్కడికి లాకొ, చ్చేడు. ఎండలో ఇంతదూరం తిప్పి చంపినందుకు 
మ గ్రా 

మ్ దగ్గిర రిక్షాడబ్బులు వసూలు చెయ్య్యూలివాళ.” 
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శేను నవ్వుకుంటూ “ప్రోన్డేండి ఇస్తాను. మహో అయితే రూపాయిన్నరో 

రెండో యిచ్చుంటారు” అన్నాను, 

“చాల్చాలెండి సరసం .... ఏమిటండీ యింకా నిద్దరే పోతున్నారా?” 
అప్పటికి నా పొరవాటు తెలిసింది,.... 

ఆరేళ్ళయింది రమాదేవీ ననూ ఆ రోజున కలుసుకొని. అక్కడ ఆ 

గుంటూర్లో అలా మళ్ళీ కలుసామని అనుకోలేదు. ఆ మాట కొ సే అసలు విడి 

పోతామనే ఎవ్యరూ అనుకోలేదు, 

ముందు రోజునే హోటల్లో రూమ్ తీసుకొని సాయంతం గవర్న మెంట్ 
వుమెన్స్ కాలేజీకి వెళ్ళి నా నెంబరు ఏ హాల్లో ఏ బెంచీమీద వెసేరో చూసు 
కున్నానుగా, వెసు గ్యాలరీలో కిందినుంచి మూడో వరసలో మధ్యన వేసేరు 
నన్ను. పరిక్ష తొమ్మిది గంటలకిట. ఏ పరిక్షకై నా పావుగంట ముందుండడ మే 

నొకు అలవాటు. ఎనిమిదిమ్ముప్పావు క సీట్లొ చేరను. అటూ యిటూ ఎవరూ 

రాలెదు. పెకి కిందికి చూసేను. గేలరీలో పెన ఆఖరువరసలో నించుని నవ్వుతూ 

ఏష్ చేసేడు కామేశ్వరరావు. అతనూ నేనూ విజయనగరంలో క్రాస్ మేట్సుం 
అతనూ ఈ గుంటూర్లోనే ఎలా తట_స్టపడ్తాడా అని ఆశ్చర్య పడుతూ న పున్నాను: 

ఇంతలోనే కిందినుంచి. వెయ్యిరకాల పువ్వుల కలగలుపు గుబాళింపుతో వొచ్చె 
సింది రమాదేవి. “మళ్ళా మ్ పక్కనే నండోయ్, నను!” అన్నాది, పలకరింపు 

లోనె చిలిపినవ్వు వొలక బోసుకుని. 

నౌ నోటి మీదుగా “అరె! అన్న రెండక్షరాలూ అఆక్షణం విసి, నామొహం 

మేద ముఖ్యంగా ఎక్కువ తెరుచుకున్న నా రెండు కళ్ళ మిద; చూపు నిలిపి 

కామేశ్వర్రావు గమనిస్తున్న ట్లున్నా, ఎప అదృషం!....మళ్లీ ఇన్నాళ్ళకి 
ఇ న్నెళ్ళకి” అన్నాను. 

“ఆ6 ఆ6_ ఆగండి, పూర్తి చెయ్యకండి, పళ్ళూడిన ముసలిది కుచ్చిళ్ళను 
సపరించుకొంట అనొస్తుంది కదూ, దాం తరవాత? అమ్మచబాబోయ్ అది నామీద 

పయోగించకండి” అని పకపకా నవ్వేసి, “నిజానికి అదృష్టం నాది కదండీ.” 
అన్నది రమాదేవి. ' 

కౌ మేశ్వ(రావు దగ్గిరగావొచ్చి చేతులు కలిపి పలకరించి, “నా ఆశ 
ఏరా శేనా యింక :” తన్నాడు, 

“ఏమిటా ని ఆశ?” 

352 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



_ అిన్సరేమీలేదు, ఆ ఇన్విజీలేషన్కి వొచ్చే అతను. మనకి ' తెలిసినవాడే 
కదా; హాయిగా నిన్ను నో పక్క_కో నన్ను స్త్ర కక్ మార్చించుకుందామను 

కున్నాను. ఈవిడ పక్క చరాక ఇంక సువ్వొప్పుకుంటావా[” అన్నాడు. 

“అయినా కా మెశ్వ్యరావూ! నీ మెర్రిగానీ, ఇన్విజీలేషన్ కొచ్చే అతను 
తెలిసినవాడై నవ్వుడు ఇంక నా (సమెయం దేనికిరా! నువ్వెక్కడున్నా గుప్పెడు 

తెచ్చుకో గలవు! (మార్కులు) అసలు వొడ్డించేవాడు మనవాడై కే కొసవరసలో 
కదా కారో వాలి; సల సర యళ నిన్నెలాగూ గేలదీ చివర్ని వెయ్య నే 

రు 
“ఫ్రోనైరా!.-- ఏమి, రమా దెవిగారూ;నమస్క్కారం! జ్ఞాపకం వున్నామా?” 

r 

సరే; సరీక్షల్లో నాపక్కన కూచున్న వాశ్ళెన్నడూ చెడిపోలేదు. 

అప్పుడూ అప్పుడూ రమాదేవికి నోటితోనూ పు స్హకాల్లో గుర్తులు పెట్ట కాపీ 

లందిస్తూ మూడు గంటలూ కూర్చుని రాశాను. నా మాటలు సరిగ్గా అర్ధంగాక, 

పు_స్టకాల్లో గుర్తులు ఎక్కణ్లీం చెక్కడికో అర్హంగాక రమాదేవి స్వంత పైత్యం 

కొంత జతచేసి రా సినట్టుంది. “దుభ్యాహ్నూం మీరుంటే మీ రూమ్కొచ్చి పెపర్తు 

వాల్యూ చేయించుకో వాలండి=మీ పడని చెప్పండి....” అన్నాది రమౌదెవి. 

నేనేదో యాదాలాపంగా, ఒస్తుందా ఏమి" అన్నట్లుగా వసంతవిహారు, రూమ్ 

నెంబరు ఆరు అని చెప్పెను. అప్పుడావిడ అంతమందిలోనూ పక పకోొ నవ్వెసి 

_ ఏమిటండీ మీ పరధ్యానం! నే నొస్తానం కు అయో మీ రావడ మేమిటి సస 

వొస్తాను; మీ ఎ్మడసివ్వమని మాటవరసకై నా అన్నారుగాదు!” అని; అసం 

లెండి; మా చుట్టాలింటికి మీీర్రావడం దేనికి; మీ హోటలుశే నేనొసాను!” 

అన్నది. 

ఇప్పుడిలా ఇంత ఎండలో ఆవిడ అన్ని వదులూ తిరిగి తిరిగి వస్తే 

ఆవిడిని నిలబెట్టి మాట్లాడించడ మే కాక పోనిలే రిక్షెడబ్బులు ఇచ్చేసాననడం 

ఆవిడికి కష్టంగానే వుంటుంది మరి, 

“సాగర్రీ మిస్ రమాడెవి! మిన్ముల్ని చాలా (శమపెనైను.... అయినా 

అంత ఎండకన్ను ఎరుర నక్త రాచముద్దుల గుమ్మవి కాదుగదా” అని నేనూ 

సెంకెత నంగా నవి “ఒసానుండండ. మంచి కూల్లి)ంక్ ఆర్గరిస్తాను. అంత 

మంచివి కావనుకో ండి; ఏదో-మనం వెళ్ళక్క ర్లెకుండా ఒనాయి” అని గది 

లోంచి ఇవతలి కొచ్చేను. వరండాలో ఎవ్వరూలేరు. చకచకా మెట్లుదిగి కింద 
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కొచ్చి ఆర్షర్ చేసి పెకి వెళ్ళేసరికి రమాదేవి నుంచంమీద మఠంవేసుకు కూచుని 
నా పిక్షోరియల్ డె డైరీ తీసి చూసోంది. 

అది కొనుకో గ్రాడం సొారపాపేనని ఆ సంవత్సరానికి నూట డెఖఛె ఒకటో 
సారి అనుకున్నాను. రోజూ అది రాయడం కోసం నేను పెట్లోంచితీసి పైన 

పెట్టకా తప్పదు; బిరా "స వాళ్ళు దాన్ని టొమ; శ్రలకో సం అనేమిషతో చొడ్లక్రా 

తప్పదు. బొమ్మలు చూ సేవాన్ళ ఆ పక్కనె రాసున్నది చదవరని నమ్మక 
మెమిటి! 

“బొమ్మలు దాపున్నాయండీ! గవర్న మెంటు పబ్లి కెషనా వుందే!” అని 
తాను చూస్తున్న పేజీ (డౌన్ 20) నుంచి అరడజను పేజీలు. ఓక్క సారిగా 
తిప్పేసింది. ఇహ నేనే ఆరోపణ చేసినా చెల్ల దన్నమాట. 

“రాసిందింకా చాపుంటుంది. చూశ్శేక పోయారా?” అన్నాను. రాసిన 
రాత విషయం ఆవిడికి జ్ఞాపకం కన క ద్వారా తాను చదివిందీ లేండీ 
వంకర టింకరగా కనుక్కు ండానుని గాబోలు. 

“రాసింది మోగాని, మీరాత' బావుందండిిి ఆని ప్ర _సకం నెను త్రీను 
కుంటానేమో అన్నట్టు ముందుకి వంగి కూర్చుంది. అ కూరోడంతో ఆమె 
శరీరంలోని చిలిపి వం పులు కనబడి కళ్ళూ మననూ వని బయ్యడంలో నా 
నోరు మూతపడింది, 

జూన్ 20; ఆ రోజు పొద్దున్న పరీక్ష నుంచి రాగానే రాశాను, ఆ 
డె రీలో ఒకె సర a సెజీతో ఎడు రో జూల సంషుటనలు ఇమడ్చాలి. బొనికి 

(పతిరోజూ | G రీత్రో రానుకోవలసినంత విశేషం ఏమి జరగదు, Ma జరి 
గింది రా రాసుకో వాలంచి పేబీతో ఏడోవంతు ఎ ఎక్కు డేనా సరిపోతుందా? రాయవల 

2 ర ౦డిపోతాయి. కాని రాసే రోశాశే 
mmm 

Eh 
సీం దెస జరక్య. § కెన్ని నెలలు ఖాలీగా 

వారాలు వారాలు నిండిపోతాయి, 

జూన 20. ఆని పున్న చోట యుదలు పెట్టి రొసెంది నొలుగు "పేజీలు 

ఆ(కమీందుకుంది. చాలాకాలం తరవాత రోమా దేవి వునరరనం. అద్భషం న్ అవ తో 
వ w 

| 3 స ఆబ Mf a gg hae? రప : నాదని సెనేంచి తవచని ఆమే అంది. ఒక్కసారి, పొతరో జులు_.రాబ 
& ర్ జ! మండిల ముం వియ్య్యిశీ చదవడం; మేమిద్దరం గోదా చావ ది గట్టంట్ర షిడార్దు; 

ఇంగ్ల షు సిసీమాల యో రక లూ, అలా యిద్దరం కలిని ఏ బి దొబ్బ ర్హంకకో 3 రానికో (వం ఎమ లాపురా న 3 వ్యూరికో జ మాయమె పోతూ వుండడం; మూ నిహా రాలనీ, 
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వ్యవహారాల్నీ మనస్సూ రర్హిగా ఆమోదించి (పోత్సహించే రాజుగారూ వాది 

ధాన్యం మిల్లూ--అ న్నీ జ్లాపకం వచ్చాయి. 

అస్పట్లో ఒక చిత మైన సంఘర్షణలో పడ్డాను. అది సంఘక్షణ అనే 

సంగతి నాకు తెలియక ఒక తమాషా అయిన మన స్తత్వంలో పడిపోయాను. 

అదెలాటిదంచే ఇప్పుడు పొడిమాటల్లో చెప్పడం కష్టం. థియరీ ఆఫ్ ఇండక్షన్ 

(ఫొయిడ్ కి తెలి "స్తే ముందుగా మన_సత ౪ శాస్త్రంలో దానిమీద చర్చించే 

వాడేమో. 

మా వియీ డీ బెచ్లో ఇంగ్లీ షూ, రెక్కలూ తీసుకున్న వాళ్ళం మొత్తం 

యాభయ్యా్య రు మందిలో ముచ్చగా ముగ్గులే లేడీ సూడెంట్సు, రమాదేవి నాకో 

అధికమైన చనువతో ఉండి దాదాపు ఆ తొమ్మిదినెలలూ నా పక్కనే వుండేది. 

మగిలిన ఇద్దరూ అసలు మగవాళ్ళతో కలిసి తాము చదువుకుంటున్నామనే 

చైతన్యం కూడా లేనట్టుండేవారు. పలకరి "స్తే ఫస్టుఖారం అమ్మాయిల్లా ముడు 

చుకు పోయేవాళ్ళు. 
నాకూ రాథకీ కొత్తగా పెళ్లైంది. దానవాయిపేటలో కొ త్ర కాపురం. 

కొబ్బరిచెట్లగాలి ఇంటి వాళ్ళు మాకోసం (పత్యేకంగా వదిలిన డాబా మీది గదీ. 

చూసేదంతా నునుకెత ఆకుపచ్చ రంగులో కనబడే దనుకొంటాను. మహా సర 

దాగా ఉండేవాణ్ణి, రాత్రయితే ఎప్పుడు తెల్ల వారుతుందా అని, పగలై తే ఎప్పుడు 

రాత వుతుందా అనీ మహా ఆదుర్దా పడిపోయే వాణ్లని జ్ఞాపకం. 

నాకెంత సరదాగా ఉత్సాహంగా వుండేదో రాధ కంత కొత్తగా 'మొహా 

మాటంగా ఉండేది. నా సరదాకి, ఉత్సాహానికీ రమాదేవే కారణమని తెలియ 

నంత పారవశ రంలో ఉండేవాలణ్ణి, నాలో కావలసినంత శంగారభావం, మృదు 

వెన హాస్యం, అర్క చెవుల్లో న ల తీయ్యటి హోసుకోలు 

కబుర్లూ నాకు రమా దేవి సరఫరా చే సేది, ఆవిడ నాకు నేర్చిందని గాదు నొ 

తాత్సర్యం. అవన్నీ అకడ పుట్ట సి రిగేవి. గ్ర కెచ్చికోలు ఉత్సాహంతో 

రాధను మెనుర పించి గల్చుకొని ఆమెకు నాపట్ల విశ్వాసం, గొరవం, భయం, 

ఆపేక్ష అర్జించుకొన్నాసు, రమా దెవి నన్ను. 'బులిపించి మురిపించి చీవాట్లు 

పెచేది. చిన్న చిన్న దెబ్బలు కొెది, తొడపాశాలు సె'నేది! నవ్వించి రెచ్చ 

గొేది. సరుగె త్తి వెంట చెట్టించుకొ నేది. ఎప్పుడు rea నేనామెని ఏదో 

చెయ్యబోయినట్లు ' 'మొుహాం భయంతో చూపేది. ఓ సక రాసుకు పూసుకు 
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తిరుగుతూ నేను ఆ చొరవ సద్వినియోగం చేసుకోవడం లై లేదని గుర్తు చేసేది, 
ఆవిణ్ల నేను చాలా నిర్లక్ష్యం చే సే వాజ్జి. చెయ్యాలనికాదు; పరిధా షమ; థారాస 

ధ్యాన మే మో ఒకవేళ. ఏమైనాసరే ఆవిడ నస్ను “ఏడిపించడం”. (అదే, నవ్విం 
చడం). మానరు ఏ చైనా చిన్న కథలో అయితే, ఆడది తాను నవ్వించిన 

మొగవాడు ఎంతకీ దారికి రాకపోతే వాడిని పురుగు కింద జనుకట్టడం లేదా 

హఠాత్తుగా పుత్ర పేమ చూపించడం మామూలు, అలా చెయ్యలేదు రమాదేవి, 
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్నుల్లోనూ పొఫెషనల్ కోర్వుల్లోనూ ఇలాంటి 

చనువూ, (ఫడ మ్. కొంత వుండడం నేను బొగా యెరుగుదును గాని, ఇంత 

లాగ ఆకరణకి పూనుకోడం ఆనుభవం అయినా అవగతం కానంత పర 

ధ్యానంలో పడ్డానే అని ఈ జూన్ 20వ తేదీని చింతిస్తున్నాను. క్షాసులో, ఊల్లో 

మెలావున్నా సిటిజన్ షిప్ క్యాంపుల్లో మహా జోరుగా ఉండేది. నా ఉపేదంతా 

కట్టుబాటుగా సంయమ విద్యగా స్వీకరించే వాడిని. రోజూ చూస్తున్న మొహోన్నే 

_ పెచోట దూరంగా ఎక్కడో చూస్తే కలగని రసోత్స త్తి ఏదో కలుగుతుంది 
గాబోలు, అక్కడినించి మురిపెంగా గారంగా పెటింది మొహం. 

ఆ డె దీలో అవన్నీ రాశాను జూన్ 20 “శ్రి దీని, జూన్ 20వ కేడి 

(కింద, 1953 డెరి తీసి చూస్తె వాటన్నిటికీ మూలం ఉంటుంది. కాని ఇస్పుడు 
నేరాసుకున్నది ఎంత అందంగా పరిపూర్ణంగా వుంది. అని మురిసిపోతూ మండు 

"బండలో వెచ్చటి ఫాన్ గాలిలో కూడా మధురమైన కో రికల్లో ఈదుకుంటూ 
నిదపోయాను. 

కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టిఫిన్ తిని కూల్ |డింక్ (తాగే, తరవాత కూడా 
కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. గోడకి రెండు దిండ్లు జారేసుకుని నేను సగం మంచం 
మీద ఏటవాలుగా పడుకున్నాను.రమాదేవి మిగిలిన సగం మంచం మీద కాసేపు 
మఠం వేసుకునీ కాసేప్ప కాళ్ళు జాపి కుర్చీమీద పెట్టుకునీ కూర్చుంది. ఇంత 
దగ్గరగా ఇంత సేపు, ఇన్నాళ్ళ తరవాత కూచోడం, ఈ ఆత్మీయతా, పొద్దున్న 
పెపర్తు కాపీలు కొట్లు కోడం; ఇదంతా ఎంతో బావుంది. అడగవలసిన వరం 
అడగవలసిన తరుణం ఇది, చెయ్యవలసిన స్తం చెయ్యవలసిన సమయం ఇది, 
తయార వు వుతున్నాను, రమాదెవి నా మాట కాదంటుందన్న భయం ఎప్పుడూ 
లెదు, 

కము చ చూళాను,. ఇంత సే పటికి, ఐదూ, నలభై biden 
జప; బోరుకొడుతున్నానా, పొమ్మృంటారా?ో 

356 AEE సమ్మగ కథా సంకలన; 



నేను చటుక్కున మురదుక గి చెయ్యడ్లం పెట్ట “ఛీీ.ఎవరన్నారు?” 

అన్నాను. 

“మరి వాచీ చూసుకోడం, ఆవలించడం, ఇవన్నీ ఏమిటి?” పకపకా 

నవ్వింది. . 

'“ఆవలించలే దె! 

న స చూడ్డం...” 

“అదా? సినిమాకి వెళ్లాం అనుకున్నాను.” 

“ఎ నునుక లద” 

అ ననుకకత కు ఒక్కడిసి వెళ్ళాలనుకుంటానా, మీరూ వసరు.” 

“సినిమా నుంచొచ్చి నేను మా వాళ్ళింటికి వెళ్ళడం కష్టం, వాళ్ళది 

ఎక్కడో లోపలి వాటా. తలుపు తియ్యడానికి ముందు వాటాల వాళ్ళు విసు 
క్క్కు౦టారు" 

“అక్కడికి మీరు వెళ్ళనే వద్దు.” 
“వురి?” 

“మీరిప్పుడే రికెలో వెళ్ళి మీ వాళ్ళతో ఊ రు కెళ్ళి పోతున్నానని చెప్పేసి 

సినిమాకి రండి. అక్కడ్నుంచి సినిమా అయిపోగా వె యిక్కడి కొచ్చేద్దాల, 

ఇక్కడే భోంచేసి” 

“భోంచేసి?” కొంటుగా చూసి నవ్వుతోంది, 
“అదే; భోంచేసి, ఇక్కడే పడుకుని, పొద్దున్న ఎవరి ఊరు వారు 

వెళ్ళచ్చు.” 

“మా వూరికి రాసి పదకొండున్నరకి రె లుంది.ో 

“అంతరా|త ప్పుడు వెళ్ళిపోనక్క గ్లెదు. రాతి కిక్కుడ హాయిగా... 

“చూద్దాం. ఇలాంటి రాత్రుళ్ళు ఎన్ని గడ పలేదు కనుక!" 

తలుపు దగ్గర అలికి డై ౦ది. ఒకడ వాలా బం|టోతు కనబడ్డాడు. కన 

సారం అమ్మగారూ!” అన్నాడు. 

నాకేం అర్దం గాలేదు. 

“ఫం పోతరాజూ?కిఅన్నది రమాచెవి. 

“అయ్యగారు జీపేసుకుని వచ్చారమ్మా. కింగున్నారు” 

“నేను రేప్పొద్దున్న వస్తాను. మీరెళ్ళండి” అంది రమాదెవి నవ్వుతూ. 

మొహంలో ఏదో బెదురు కన్సిస్తోంది, 

సెళ్ళాన్ని (పేమించు 3౨7 



వాడు వెళ్ళాడు. 

““ఎవడీ క పోతరాజు?” 

కన ఈ లో బం(టోతు.” 

“పీ, డీ వో. ఎవరు?!” అన్నాను, 

"అబ్బబ్బ!-నేను వర్క చేసేది జడ్. పి. హైసూల్లొ నండీ బాబూ! మా 
చుట్టూ వీడీవోలూ, జడ్. పి. అధికార్లూ, అనధికార్లూ అన్ని రకరకాల కార్లూ 
పరిభ్రమిస్తూ వుంటాయి.” 

తక్ కూటం” అంటూ రేయాన్ క్లాక్ షర్లూ, ఖాకీ సారంటూ తొడు 

క్క్కున్న ఒక సమన యువకుడు గదిద్వారం దగ్గరికొచ్చాడు. 

అతన్ని చూడగానే రమాదేవి లేచి నిలబడి “గుడ్ మార్నింగ్ సార్, 

రండి" అన్నది. 

అతను రాగానే “వీరు రమాకాంత్ గారని మాకు చాలా ఆప్తులు, క్లాస్ 

మేట్ కూడాను” అని చెప్పింది నవ్వుతూ. 

“గాట్టు సీయూ.... రేపు జడ్. పీ. సెక్రటరీ. డియ్యావో మనూరొస్తు 
న్నారు. మీరు రిటర్న్ జర్నీకి జీప్ కనంగ జ వాళ్ళు కనబడి 

పోగగాం చెప్పేరు. పొద్దున్న ెలిగాం యిచ్చేరుట.... 

నేను పొద్దున్నేవస్తానెండి.” 

“త రా|తే వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు మాతో అయితే వాళ్లొ చ్చెలోగా 

విలేజ్ చేరగలరు. పొద్దున్న ఫస్టు బస్లో నచ్చినా మీరు తెనాల్లో కనెక్షన్ దొరక్ష_ 

డాధపడతారు. -టెమ్కి చేరలేరు.” 

“అదికాదు సార్! వీరూ నేనూ ఎనిమి దెళ్ళకు మీటయ్యాం. సినిమాకి 
శి) పదకొండున్నర (టయిన్ కి తెనాలొచ్చి అక క ణ్నించి పొద్దున్నే ఫస్టు బస్ల్లో 

సాగా Pe మరెళ్ళండి. సారీ. మీరు జీప్ నాకోసం. తీనుకొచ్చినట్టున్నారు- 90 

“సమూ వెడుతున్నాంగా, సినిమాకి! పదిగంటల కిక క్క_డి కొచ్చి పికప్ 

చెయ్యమంటారా?” 

“ఎందుకులెండి సార్. నే వసాగా! మీరు వెళ్ళండి. నే నెలాగో ఎనిమిది 
అంజలి 

తోసల కి కొల్లూరు చేరుతాను.” క 

తను వదలదు. “ఇంత దూరంవచ్చి నేనువేరే, మీరు వేరే ఎందుకు 
ల 

వతు. తీరా (| గ్ బస్నోఫెయిలె రాలేకపోకే జాలా కష్టం, రేప్పొద్దుట 

MM 
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వాళ్ళ యన్ కె కంల మీరు లేకపోతే అంతా బూడిదలో పోసిన సన్నీ రయి 
పోతుంది. మీరెప్పుడు రప్ముంచే అప్పుడొచ్చి పికప్ చేసాను, చెప్పండి,” 

రమాదెవి క్షణం ఆలోచించింది. “ఇప్పుడే వెళ్ళిపోదాం పదండి... 
సినిమా ఇటే క్ 

అంతే. అదే వీడోలు. అసలు రమాదేవి అక్కడ వుందని వాళ్ళకి ఎలా తెలి 
సిందా అన్న నౌ సందేహం తీరనలేదు. 

షు ప్ల ష్య 

ఈనగా చి నక్క అసొలు చెసినట్రయింది. అక్కడ నేను కూడా ఐదునిమి 

షాలకం'టె ఎకువ hn! గబగబా బ్యాగ్లో బట్టలూ అవీ సర్తను 
కొసి కీంద కెళ్ళి ) హోటలు విల్లిచ్చేసి బెట్ వొచ్చి ర కకోసం పుట్ పాత్ మీవ 

నిలబడ్డాను. ఏదో జరిగింది... జరగవలసింఏ జరగలెదు. అదే జరిగింది.. 
పూర్తిగా ఈ ఆశాభంగాన్ని భరించే ఓపిక లెనట్టుంది, రమా దెవి అలక్కడ 
దాక వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదో చప్పి మోసగించి మళ్ళా హోటలు కొస్తుందే మో. 

వాళ్ళ బంధువులింటికి తన సామాను కోసం Wess జీప్మీద. అక్కడ 

ఎదేనా సాకు చెప్పి వాళ్ళని పంపించే సమర్ధతపుంది ఆమెకి. వాళ్ళిల్లెక్కడో ! 
తానూ!) అన్న పిలుపు. పరిచిత మెన ఆడ గొంతుక, 

“శాంత కాదూ?" అనుకుని పక్కకి తిరిగాను. 

“అదెమిటి చావా! అప్పుడె మరిచిపోయావా? నేనే!” 

“అబ్బవా . మరిచి పోలే దే! మీనీ వూళ్ళో ఉంటున్నారా?” నాకాశ్చర్యంలో 

నోటమాట రావడం అదు ఛి! రర డోజులూ హో టల్లోవుండిపోయానే___ 

“ఉండు అని రిక్షా అన్నికె డబ్బులిచ్చి దిగింది. 

“క్ర jad బయర్దరినట్టున్నా వు” అన్నాను. 

“ఎక్కా డికీలేదు. 1 జారుకే, రా, వెళదాం 

ఇద్దరం నడుస్తున్నాం, “ఎప్పుడొచ్చెవు? చెతిలో సంచీ నువూ=ఇ దేనా, 
రావడం? 

నాకు నవ్వొచ్చింది “*ఇదోోంరావడం కాదు; ఇది వెళ్లి పోడానికి (పయ 

త్న౦, ర0డో జులై ౦ది వచ్చి. పరీక్ష కని వొచ్చాను.” 
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“సెలవు లేదా?ో 

“ఉంది కానీ పరీక్షయిపోయింది ఇవాళతో. వెళ్ళిపోదామని_* 
“ఓస్! వెళుదువుగాని లెద్దూ! మా ఇంటిలో రెండో జులుండెళ్లు. అస 

లెప్పుడూ వొచ్చే వేకాదు....ఇక్క_డి దాకా వొచ్చి మా యింటికి రాకుండా ఎలా 

వెళ్ళిపోతావోయ్!” 

“ఈ మారెప్పుడెనా వొస్తాన్లెన్దూ, బెజవాళ్ల నే గదా, ఉన్నాను.” 
“ఇన్నాళ్లొచ్చవు, ఇప్పుడెళ్ళిపోతే ఇంకొస్తావు..._ఏమిటో_అన్నీమాయ 

మాట్లు.” 

“మీ పాప నడుసోందా?” 

కనన! నువ్వొచ్చి చూ స్తెగా, అసలు? 

“అసలెది? నీతో రాలేదేం? ఇంటి దగ్గిరొదిలేసేటంత పెద్దది కాదను 
కుంటానే!” 

సనొజరె! ఆదోని బజారుకి తీసుకొచ్చి నేనెక్క_డ భరించ! నౌబాబూ ! 

(పాణాలు పీకెయ్యదూ. బజారంతా కొ సీమని _ఇవాళ తీసుకు రావలసింది.నువ్వొ 
స్తున్నావని తెలు ను '_తడాఖా చూపించేది...” 

శాంతని అంత వేగిరం మళ్లీ చూస్తాననుకోలేదు. | 

“అది సరేలేవే.మీ ఆయనకి _దోణాచెలంలోనో, ఎక్కడో కదే, పని?" 
“అంతేలే, మేం ఎక్కడ జ్ఞావకం వుంటాం. నీకు. (థోణాచెలం నించి 

గుంటూరు (టాన్ఫృరయ్యక కాకినాడెళతూవుంసే ఆ వేళ నువ్వు ఏలూర్లో 
కనబడి” 

“జానా నుస్మీ: మర్చెపోయేను.” 

శాంతని అసలు నేనే పెళ్ళి చేసుకోవలి సింది. నొకది వేలు విడిచిన మేన 
మామ కూతురు. చిన్నప్పుడందరూ మమ్మల్ని మొగుడూ పెళ్లాలంటూ గోల 
చేసేవాళ్లు. శాంత వాళ్ళనాన్నకి ఒకరే కూతురు, నేను వాళ్ళ ఇంటిలోనే 
వుండి బి. యస్సీ. వరకూ చదువుకున్నాను. 

చిన్నప్పట్నుంచీ దాన్నీ నన్నూ మొగుడూ ఎఅళ్ళాలని ఎంత తరుచుగా 
అన వాళ్ళం సే నన్ను మీరు మీరంటూ మన్నించడం అలవాటు చేసుకుంది 
శాంత, 

బొత్తిగా తేడాలేదని_దానికీ నాకూ ఏణరమే, వార_పెశి చెయ్యలేదు. అత యు ౧ 
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ఇంకొక చిత్ర మెన సంగతి ఏమిటంటే చిన్నప్పట్నుంచీ మమ్మన్ని 

అందరూ అలా అనడం మూలాన్నీ, నాతో చనువు తప్పనిసరి అయిపోడాన్నీ 

“మొగుడంటే బావేనన్న నమ్మకం వొంటబట్టి మ్నుదపడిపోయి వేర మని 
షితో పెళ్ళంటే ఏర అర్థం గాలెదనుకుంటాను. వాళ్ళాయన పెళ్ళి చూప్పల 

కొచ్చి, చూసి వెళ్ళి, అంతా రటు చేసుకున్నాక; ల బావకిచ్చి చద్దామను 

కున్నారు కదే అమ్మా; బావ నన్ను చేసుకోసంటున్నాడా?” అని అడిగిందిట, 

సద్దెనిమి దెళ్ళ శాంత. ఇది ఆ అమ్మ లక్క ఈ అమ్మలక్కల మధ్య _సచార మై 

వాళ్ళాయన చెవిని కూడా పడిందని గొడవగా చెప్పుకున్నారు. శాంతకి మొగు 

డం టే ఇష్టం లెదంటూనూ. 

మాట్లాడుకుంటూ బజారు తిరిగి ఇంటి కొచ్చేం. నౌకు కొంచెం ఇబ్బంది 

గానే తు శాంత మొగుడూ నేనూ ఎన్నడూ కలుసుకోలేదు, నేను ఫలానో 

అని తెలి స్త ఆయనేమనుకుంటాడో .ఎ...అయినా ఆ (పశ్న శాంత నెలా అడ 

గడం. మాట్లాడ కుండా దాని వెనక నడిచి, ఇక ఇల్లు చేరెమని తెలిశాక “అది 

కాదు శాంతా? నేనెప్పుడూ ఆయన్ని చూశృదుకద” అన్నాను. 

“చూడక సోతె ఆయనకి తెలీదనుకున్నావా? నిన్నకగ్థాడ నిల బెట్టి ఇత 

నెవర్ చెప్పుకోండి చూద్దాం అంటే ఆయన మీ రమాకాంత్రం బాన కదూ, 

అంటారు ఠకీమని. తెలుసునా?” 

పిల్ల ని ఇంటిగల వాళ్ళకి అప్పజెప్పినట్టుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చింది. 

ఏళ్ళది మేడమీద వాటా. 

మెమైకి- పర్లోంచి తాళం తీసింది. “మీ ఆయన ఇంట్లో లేరా?” 

అన్నాను, “ఇంట్లో కాదు, ఊళ్లో క లేరు. ఇందాక les బండికి 

బందరు వెళ్ళేరు. మళ్ళీ శేస్పొద్దుటకొస్తారు... అయినా, అదేదో సామ్యం చెప్పి 

నట్టు ఆయనుంటే నేను బజారు కెళ్ళడ మెందుకూ?” 

“అశె! అయితే ఎందుకు, నన్నిక్కడిదాకా వెంటబెట్టుకొచ్చేవు! పోనీ, 

ఆయన్ని చూడొచ్చుకదా అని నేనొచ్చేను!” 

“ఇప్పుడు మాతం ఏం పోయింది? రాాతుండు, రప్పొద్దున్న కౌయ 

నొచ్చెసారుగా!” 

చీకటి పడుతోంది, వెళ్ళిపోతే దావుణ్ను-అనుకుంటున్నాను, 

వాళ్ళమ్మ తెచ్చిన చాక్తిటు అయిపోయిన ట్లున్నాయి. “నువ్వేం తెచ్చా 

వోయ్'” అంటూ శాంత కూతురు నామిదికి గెంతింది. 
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“వెరితలీ , సీ సంగతే జ్ఞాపకం తేదే! నేనేం తే లేదమ్మా” అన్నాను, 

“ఇప్పుడెల్తి త్ర అన్నది, ఆ పొప. 

“ఆయిందా, నీ పని!” అని శాంత నవ్వింది, 

“మొతానికి త లికి కూతుచేనేప్' అని శాంతని పరిహాసంచేసి; “ఇదొక్క 

రెనా, ఏమిటి? అన్నాను. 

“ఆ (ఇప్పటికి ఇదొక్క రే బాబూ, నొ పీకల మిదికి! చాలు! ఇరలై 

మంది పెటు'.... నికు” 

“ఒక “డు?!” 
“పోనే. నీకూ నాకూ గాకపోయినో వాళ్ళిద్దరెనా” అని గబుక్కున 

నాలిక కరుచుకొని “వెవవలు వీళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లి భృవుతారు bul మీ 

వాడు దినికన్నా సెదైెనా, అసరు?” అంది శాంత, 

తను బజార్నించి తెచ్చినవన్ని ఇల పెట్టుకుంటోంది శాంత. ఎన్నాళ్ళకి 

చూసినా కొ త్తమనిషిలాగ కేనేలెదు. అంతా పాతమనిశే ఇక; అంతా జ్ఞాపకాలే, 

చూ _సైకాదు చూడకండానే జ్ఞాపకం రావలసిన ఘట్టాలు; ధానికీ నాకూ "మధ్యవి. 

శృంగారం జీవిత౦లో ఒక భాగంగా నిరూపించుకొ ని అనులుపరచుకో గల 

స్త్రీలుంటార ని నేను శాంతని చూసె తెలుసుకున్నాను, 

వాళ్ళాయన సరసుడై తే మహా సుఖపడుతూ పుండాలి. 

వాళ్ళింట్లో నేనుండి చదువుకుంటున్న రో జుల్లో_ మొగుడిని కదా అని 

నేనెప్పుడూ _పత్యేకమెన చ్ చొరవ తీసుకోదేదు. పరిహాసాలు చెయ్యడ 0 వర 

గాని సృర్శలూ వస్తాంపహరణాలు తేవె లేవు. 

నౌకు వి. యస్పృః ఫెనలియరు పరీక్షలప్పుడు వాళ్ళమ్మా నాన్నా ఎక్కు 

డికో పెళ్ళికి వెళ్ళేరు, డానికీ యస్సస్పల్సీ పరిక్షలు, 
“బుద్దిగా చదుష వుకోండి, సినీమాలసీ అదనీ ఇదసీ వేషాలు వెయ్యక! 

౩ణ్నిల్లలో సోమనాధం పెళ్ళుంది, అప్పుడు చూద్దురుగాని బంధువులందర్నీనూ” 
అని మమ్మల్నిద్దర్న వొదిరి వెళ్ళరు. 

అంత పెద్దయింట్లో మం ఇద్దరం విడిగా రెండు వోజులుండవలసీ, 

వండుకు తినవలసి సచ్చింది. | 

ఇద్దరం ఈ సుళ్ళ కలుసుకున్న నాటకన్నా ప ప దేళు చిన్నవాళ్ళం. 

లోపల బులబాటంగా పున్నా తాఫత్రయానికి థర రకం చాలని రో జులన్న 

మాట, అవి, 
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మేం అప్పటికింకా, ఎప్పుడో రీ ఇంటివాళ్ళు కావలసిన వాళ్ళమే; 

అందరి దృష్టిలోనూ కూడాను, 

సరే; మొద్మటోజేమీ కాలేదు. ఏదో తెచ్చి పెట్టుకున్న హుషార్ తోటీ, 

మర్యాద కోటీ కాలం గడిపేశాం. 

రెండోరో జు మధ్యాహ్నంనించీ ఇద్దరికీ ఏమీ తోచడం మానేసినట్టుంది. 

నేను చదువుకొంటూ మేడమీదివరండామీంచి. చూడ్డం. శాంత కింది వసారాలో 

నేను చూసీచూడ్డంలోనే కనబడేటట్టు పుస్తకం పట్టుకొని మేడమీదికి చూస్తూ 

వుండడం, 

“నువు. దొంగి అంజు “నువ్వే రంగ” అన్నట్టుగా చూసుకోడం, 

ఇద్దరం దొంగలమే అని ఇద్దరికీ తెలిసిపోడ మే; లోపల ఇద్దరం 

తియ్యటి బాధపడిపోడ మే, 
“సీ వరీక ఈ ఏడాది సున్నా” అని నేనంశే. 

“సీ కెలాగూ సెపైంబరు తస్పదూ”* అని శాంత అన్నాది. 

సాయం[తం ఏడయ్యేసరికి వంటచేసేసింది శాంత. మార్చి నెల ఎండలు 

సబ్బు సగానికి అరగదీసి శ్యుభంగా * ఒళ్ళు కడిగేసుకొని” దానికి నచ్చిన బట్టలు 

క'చేసుకుంది. 

వేల్లీళ్ళు. దండు గ్రెపోతున్నాయన్న మిషతో అలవాటు గాకపోయినా 

నన్నూ స్నానం చేసేమంది, 

ఎండాకౌలం సాయంకాలం, మెసూర్ శాండల్ డబ్బుతో వేణ్లీళ్ళస్నానం 

ఒర (పత్యేకమ్రైన అనుభవం... . అవ్బట్నుంచే నొకు. 

ఎడ్వర్ “టెక్ మెంట్ కదు అలవ్నాటెన వాసనే ఒక అనుభవం లాంటిది. 

మీకు ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి; ఇంకోలాంటి దుండొచ్చు. 

మజ్లిగ ఒలికి పోయాయని పాలు వొడ్డించి అన్నం పెట్టింది. 

అన్నం తిని నేను మామూలుగా. మే చెక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నన్నాక్క్ల 

ర్తిసీ సన న స వెళ్ళిపోతున్నారు కదూ” అంది గోముగా, 

“సారీ? అని తన భోజనం అయిపోయే దాకా ఉండి సామాన్లు సద్దడ౦టో 

సాయంకూడా చేసే 

టో కన! తమలపాకులూ, వక్కలూ, సున్నం అవన్నీ అక్కడ 

"సే విలుమీద పెటింది: భావగ ర్భిత౦గా పెట్టినట్టు, 
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కిశ్ళీలు బజార్లోకెళ్ళి వేసుకోడం ఇంచుమించు. రోజూ అనుభవమే 
అయినా 'ఇంటో తమలపాకు లేసుకోడమనేది ఒక _సత్యేక డిగీ పొందడం 

లాంటిది, దానికి మెం అప్పటికి ఇంకౌ చిన్నవాళ్ళమే. పెళ్ళికాని వొళ్ళ 0తా 
చిన్నవాశ్ళ. ఇంట్లో తాంబూలం పెళ్ళయిన వాళ్ళకే, 

_ ఎక్కడా (వాయబడని ఆ నికార్భయిన నిబంధనకి మెం అస్బ్పటిదాకా 
కట్టుబడే ఉన్నాం. చాలామంది ఉంటారు కూడానూ, 

నా కప్పటికే ఆదర వై పరీత్యంతో చేయంగల విన్నపాలె ౦ది. 
దిపం దగ్గిర మళ దాగుడుమూతలు (పారంభం, చదుపుతున్న టు 

నటించడం. నావేపు చూడకు అనడం. వెభవపాఠం కంఠతా రావడాని కేడ్తిపి 
స్తున్నా దని విసుక్కోడం. నే నేమయినా అనేసరికి నీకు మహా అన్నీ ఒచ్చేసి 
నటు అసి వసిరికొటడ ౦, 

తొమ్మిదవగా నే “ఇహృలెటుతీసేసి పడుకుందురూ బాబూ అని శేచి 
పోయింది. 

అర్థరాతి తెలివొచ్చి చూస్తే శాంత, తన మంచాన్ని నా మంచానికి 
తగిలేటంత దగ్గరగా వేసుకు పడుకుని ఉంది, భయం వేసి దగ్గిరగా ఈడ్భ్బుకుందను 
కున్నాను, 

పొద్దుట మొహం కడుక్కొా నసరికి కాఫీ అందిస్తూ “యక్ష వళ్నల్లో 
వోటి అడుగుతాను చెబుతారూ, బావా!” అంది. 

“ఎమిటే అదీ?’ అన్నాను, హుషారుగానే. 
“వెళ్ళిపోయింది: మళ్ళీరాదుట, ఏమిటదీ?” 
“ఏమోనే! దాంట్లో వెంటనే రాస్తాడ నుకుంటాను, చూ[డాదు?) 

“ఓస్, ఇంతేనా, తెలివి? నెచెప్పనా? కాలం!” అని గిరుని తిరిగి వెళ్ళి 
పోయింది. 

అ తరవాత, నా కెన్నో సార్లు ఆ సందేశం మేలు చేసింది, “కాలం'.... 
వెళ్తొంది!” అని స్పురించగా నే చెయ్యవలసిన పని వెంటనే మేలుకొని చేసేను 
కొనేవాడిని. ౯ 

ఎలాంటి సందర్భంలో ఇసిన వుపదేశం! అని ఆశ్చర్యపడేవాడిని 
కూడా, 

ఇంకో సారి__. 
వాళ్ళ పిన్నికూతురి పెళ్ళికి వెళితే. 5 
పెళ్ళిలోనే *కార్యం*ఏర్పాటుచేశారు, అమ్మలక్కలు సరదాగా అక్కడ చేరేరు. గలభా చెయ్యడానికి, 
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"పేకాట మూకలూ పన్లమీద ఉ౦డవాళ్ళూ, సందళ్శన్నీ త గేయని సినిమా 

లకీ. షికార్లకీ జారుకున్నారు. |ప్రమాణాలవుతున్న వాళ్ళు సరేసరి. 

అనువు ఈ సకం దొరికితే ఏదో మూల గదిలో కూర్చుని సరుపుచుట్సి 

బెట్ట గోడకి చారేసి mh అనుకొని చదువు తున్నాను, నిశ్శబ్దంగా ఉం దేమో 

శోరుగా వెళ్ళిన పోతోంది, 

ఎక్కూడినించొచ్చిందో, శాంత; నిశ్శబ్దంగా సే వచ్చింది. “అమ్మదొంగా! 

ఇక్కడా, ఉన్నావు?” అంటూ పలకరించింది. 

1 నను సర్దుకొని కూర్చున్నాను. 

అప్పటికి రాతి. తొమ్మిది దాటింది. 

“చూ సేవా, సందడంతా ఎలా మాయమైపోయిందోను! ఎక్కడా పిట్ట 
మనిషి అరు! అనకూడదుగాని ఈ సమయంలో ఎవరేనా దొంగాడు పడా చూసే 
వాల్లిప్వరూ లేరు!’ అన్నాను, " 

“సరేలే, దొంగాడంటావు. ఇంకో పే దేనా అయితే. రూడా., అని 

అర్హా కిలో ఆగిపోయి పకపక నవ్వసాగింది శాంత. 

పూ ర్తిచెయ్యడం అనవసరం. 

అప్పటికి శాంత పెళ్ళయి ఏడాది దాటింది. అప్పుడే యింతలాగ గిడస 

చేది పోయిందా అని నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. 

“ఏమంటావు! -ఇప్పుడు ఎవరెవరు నప ఎవరనో 

లెక్క. చూసుకుంటారా. అని!’ 

మరో సారి.... 
నౌ పెళ్ళిలో. 

సాలీపాకం అయిపోయింది, “ఇహ ఇప్పట్లో తతంగ మేదీ లేదు, పెళ్ళి 

కమూరుడుగారు కొవాలంకు కొంచెం వి.శాంతి తీసుకో వొచ్చు” అన్నారు. 

వెశేను, నాకని ఓగది వుందిగా. అందులో మంచంమీద తలవాల్సాను. 

అయిదునిమిషాలు నిదకోసం అటూ ఇటూ దొర్లాను, నిదర పటి పట్టడం. 

నిదా మలకువల సంధి. 

ఠపీమని తలుపు తెరుచుకుంది. పుపలో వాటు నిద్దరొ చ్చే కళ్ళు. 

తెరవదానికి సాధ్యమైనా యిష్టపడని కళ్ళు. తెరుస్తే నిద దూరమై మళోఎంత 

(పయత్నంగావాలో?.__.అదీ. ఆ అవస్త, 

ఒచ్చిందెవరో ర 
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తలుపు గడియవేసింది. 
అపుతున్న చప్పుడును బట్టి జరుగుతున్న దేమిటొ తెలిసింది. 
శివశివా ఆనుకున్నాను, 

నిద తేలిపోయింది. కుతూహలం కళు॥ తెరవమంటోంది. కళ్ళు ఎవరై 

ఉంటారో, ఎంత అపచారం జరుగుతుంటోనని భయపడుతున్నాయి. 

నేను నిదపోతున్నా నన్న ధె ర్యంతో ఆ ప్రీ గదిలో బట్టలు మార్చు 

కొంటోందని స్ఫురించింది.అంత ధైర్యంతో తీరుబాటుగా బట్టలు మార్చుకుంటో 

దన్న ఆ ప్రి ఎవరై ౦ది నేను తెలుసుకో వాలి! న 

ఒక్క- మూలుగు మూలిగాను; వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు. 

కళ్ళు తెరిచాను....ఇంకెవరు.... శాంతే! 

బుద్దీమంతుడి వే లేవోయ్, బావ!” అని ఓచేతిలో పర్చెప వ పట్టుకుని, 

త చేతో న నా బుగ్గమీద చిన్న దెబ్బ వెసి, “సార్రీబావా! నిద్దర పాడు చే సే 

చరచరా వెళ్ళిపోయింది. 

ఈ మూడు ఉదంతాలతోటీ శాంత మీద మీ గొరవాన్ని ప్రోగొట్టానని మీ 

రనుకుంకే అది నా దురదృష్టం. 

లలిత రసవ తత్తర శృంగార. సంభాషణలకీ చేష్టలకీ శాంత ఇవ్వగల ' 
॥ స్థానం మీకు నిరూపిద్దామని నా (పయత్నం. 

మరొక్క సంగతి. ఈ అనుభవాల అవకాశాల తీపిని శాంత నాకివ్వడాని 

కున్న కారణం ఇంకెవకై నా ఇవ్వడానిక్కూడా ఉంటుందని నా కనుమానం 

లేదు. ఈ లోకంలో శాంత శృంగారంకోసం పరుపు పోగొట్టుకుంది! అలా 

ఎన్నిసార్లు పోగొటినా మన్నింని మళ్లీ అవకాశం ఇవ్యడా నికీ సిద్దపడ్డ ౦ ఒక 

నా దగ్గరే అని నాకు తెలుసు. 

పిల్లి ని ముచ్చటగా ముసాబుచే సింది. తనూ సాధ్య మెనంత ఆధునిక పద్ద 

తిలో_ అంచే ఇంకో వీసం ఎక్కువయితే ఎబ్బెట్టుగా ఉండేటంతలా___ జ. 

ర్రెంది. పొట్టి జాకెట్టు, (వెనకాతల స్క్వేర్ కట్), ఏ పరిస్టితిలోనూ వీపుమీద 
ఉండని పైటచెంగు జబ్బకింది కొచ్చేసి దాక్కుంది. పల్చటి జాకెట్లోంచి శరీర 
కాంతి స్ఫురణాత్య్మకంగా కనిపిసోంది. తెచ్చిన నిజం పువ్వులన్ని తనే పెచపేసు 

వష టి ప్లాసిక్ పువ్వు మాతం కూతురికి పెట్టింది. 

మా ఆయన రా!తిపూట మజ్జిగోసుకోరు. పాలున్నాయి పోసుకుంటావా, 

పుచ్చుకుంటావా?” ర్మాతౌ క్షీరాన్న భోజనమ్.... అఆయుర్య్రద్ది కా బోలు. 
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డొబామీద తెల్లారుజామున మంచు కురుస్తుందని నాకూ లోపలే పక్క 

ఏర్పాటు చేసింది. వాళ్ళ పాపని వెరే చిన్న మంచంమీద పడుకోబెట్టి, జే 
సెజు, ఒకే ఎత్తున్న మంచాలు రెండిటిమీన మా కిద్దరికీ పక్కలేసింది. వాటిని 
విడదీసి, మధ్య చిన్న స్టూల్ మీద కిరసనాయిల్' బుడ్డిదిపం పెట్టింది. 

ఆఅరితా బాగుంది గాని మధ్య ఆ దీపం ఆ సూలూ నాకు నచ్చలెదు. 

శాంత నాకేదో అన్యాయం తల పెట్లనట్టూ, ఆ బుడ్డిదిపం నన్ను అసిభారా 

(వతం చెయ్యమన్నట్టూ బాధపడసాగాను, అన్నీ సర్లుతూ హడావుడిగా గదంతా 

తిరుగుతోంది శాంత, 

శాంత తల్లోని మళ్లెపువ్వుల వాసనా, వస్తువులు సర్దటంలో పుడుతున్న 

గాజుల చప్పుడూ, .విశేషించి గదంతా తిరుగుతున్న మఠచుముద్దలాంటి ఆమె 
దేహకాంతీ నాతోని అత్యాళా శిఖరాల్ని సం చం దియాలద్వారా మేల్కొలుపు 

తున్నాయి. దీనికి శాంత పూర్య (సవ ర్రన సగం కారణమైతే కావచ్చు గానీ, 

రమా దేవి నేటి _సవర్హన మాతం సగాని కెక్కువ కారణం. 

ఇంతాచేసి, ఆయన ఊకోలెని ఈ రాతి నన్ను శాంత ఇలా ఆహ్వానించి 

ఇలా అనమానించడానికని స్ఫురించి ఇదేదో నా చాతనై నతనానికి సవాలుగా కన 

బడింది. ఆ మాతం దానికి సాయం(తం నుంచీ నాతో తను రకరకాల సర 
సో క్రలాడడ మెందుకు? 

నాకు డాబా మీదినో, మధ్య గదిలోనో, వేరేగా పక్క ఏర్పాటుచేసి, ఈ 

పొటిక ల్లా మధ్య తలుపు బిగించి కిటికీ ద్వారా సంభాషణ సాగిస్తూ ఉంే 

సమస్య త్మీవత తగ్గుతుందని అనిపించింది, 

ఏ మాటా అనడానికి శాంత పరాయిదై పోతున్నట్టు బాధగా ౨౦ది+ 

కాదో ! ఇప్పుడె వస్తాను” అనీ శాంత మధ్యగదిలో కెళ్ళింది. ఆ 

మాటతో నేను మెలొ-న్నట్ల యింది. 

నాలో విద్యుత్తు (పసరించింది. శాంత పరాయిది కావడానికి వీన్లదు= 

నన్నెన్నిసార్హయినా సరే వేళాకోళం చేసుకోనీ, కాని నన్ను ఒక్కసారికూడా 
అసమానం చెయ్యడానికి శాంతకి "అధికారంళదు! 

గబ గబా మధ్యగదిలో కెళ్ళాను, 

అక్కడ శాంత చీర మార్చుకుంటోంది. దీపం వెల్సురో తన థ్రనూశోభను 
నేను చూడడం శాంత సహించలేకపోయిందనుకుంటాను, దగ్గర వున్న స్విచ్ 
ఆఫ్ చెసేసింది. 
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ఎవరెంత దూరం జరిగా మో తెలియదు. మరుక్షణం శాంత నా చేతుల్లో 

జృంది. కడుతూ కడుతూవున్న చీర శాంత చేతుల్లొ వుంది, 

అంతె. ఆ నిశ్శబ్దంలో ఏదో మాలిన్యం వుంది. అది శంగారం త్ యః 

కానిది నేనక్కడ తీ'ఒకోలేను. శాంత శరీరం, అందుకే, వెయ్యి సూదులు 

గుచ్చినట్లు నన్ను బాధ పెట్టసాగింది. “బావా. అన్న శాంత స్వరం, ఆందుకే 

కఠోరంగా వినపడ్డాది. తటాలున విడిచి విడిపించుకుని ఇవతలికి వొచ్చేశాను, 

ఎనిమిదింమువ్చొవయింది. ఇంకా లాస్టు బస్సుంటు౦ది. 

0 | 0 0 

, ఇంటిక్ చరనరికి తొమ్మిదిముప్పావయింది. రాధ నాకోసం ఎదురుచూస్తూ 

దీపం వేసుకుని వుంది; కళ ల్లో: గదుల్లో. 

“అన్నం a 

“eB ఇప్పటిదాకా చూసి ఇస్పుడ తిన్నాను, sees 

ఉఫ్రినే బయల్లేరాను, జగ్గుగా డిని అమ్మకి అప్పచెప్పి సినిమా కెశదాం బయ 

ఇరు!” ఆన్నాను. 

రాధకి నవ్వొచ్చింది. అందులో. కాంత ఎగతాళీ, రమాదేవి కవ్వింపుకాక 

ఇంకా ఏవో కనబడ్డాయి. 

“ఇప్పుడేమి సినిమాలెద్దురూ; దెళాలన్ని తిరిగొచ్చి? రేపటిదాకా ఉండదా 

ఏమిటి, ఆ సినిమా ఏదోను! అందులోనూ. రెండో ఆట, నిద్దర కాగలేనే మో!” 

“మరేం చచ్చి పోవులే. బయల్లెరు' అన్నాను, 

మళ్ళీ అనుమానంగా చూసింది. . 

“బయల చరుతున్నావా, లెదా?” అన్నాను చిరాగ్గా. 

తుళ్ళిపడింది రాధ, “అబ్బ! వొస్తున్నా నండీ! ఏమిటా తొందర! కూచో 
నైనా కూచోకుండా వొచ్చిన మనిషి వొచ్చిన'పే సినిమాకా? ఇంతకీ పరీక్షలెలా 
చేశారు? ఉద్యోగం నిలబడుతుందా లేక యథా మూషిక మూషికా అవుతుందా?” 

“పోవే పిచ్చిదానా. అపళకునాలూ నువ్వునూ. ఇంతవరకూ ఏ పరీక్షా 
ఫియిలనవ లేదు; ఇదీ అవను.అసలందుకే, ఇదంతా!” 

ఆనాడు మనసుకి కలిగిన మత్తు అలాంటిది. రాధని సినిమా చూడ నివ్వ 

లేదు, గాధాలహరితో సరిపోయింది. రాతి ఆమెని నిద్దరా పోనివ్వలేదు 
శుంగార లహరిలో మునిగిపోయింది, 

_ (అవసరాల రామకృృష్టారావుకోసం రాసిన కథ) 
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(“జ్యోతి మాసప( తిక: ఏపిల్ 1963) 

గుండెల మిద కుంపటి 
MIR తయ యనా తక జం కో ననన a I 

wp ల కల జక కో ల లు కుర ల అంట నలల రాలలో అలల అలో లలల ఇలా జో ల అలల ee ఆలీ ఇ ల మా ల EEE? (౮ నా! 

Pe “1 
మాయ టూ 

మధ్యాన్నం పన్నెండు గంటలు కావస్తోంది. రైలు మావూరి సేషన్లో 

ఆగే సరికి. ఎండ పెళ్ళు ముస కాసోంది. వర్షాకాలపు ఎండేమో, ఉక్క గోస కేక 

కితలు పెడుతోంది. 

ఇలి గాముచ్చినా సెషనుకి రావేదీయన,. ఆ ర్నెల్లయింది, నేను పుట్టింటికి 

వెళ్ళి, పాపాయి నెత్తుకుని ఇదె రావడం. అసలింకా రావాలని వేకపోయినా 

(శావణమాసం నోము మా యింటిలో నోచుకోవడమే ఆనవాయితీ అవడాన్ని 

ఒచ్చేశాను, 

ఎలొ లేదనుకున్నా నామాను ఎక్కువయ్యాయి. వెళ్ళేటప్పుడు పెటి 

హోల్తాలే పట్టుకెశ్ళేను, మా వాళ్ళిచ్చిన ఊరగాయజాడీ ఒకటీ, పాపాయి సామా 
నుతో ఫాఫిక్ బుట్ట ఒకటి, వెణ్నీళ్ళ త్రో ధర్మాస్ బాస్కు. ఇలా ఓ చిన్న (ట్రాన్స్ 

ఫర్ కి అయినంత సొమానె ౦ది. కూలివా వాళ్ళూ, రికైవాళ్ళూ ఒంటరి ఆడదాన్ని 

చూసీ, సామాను చూసీ నా దగ్గిర రావలిసిన దానికంటె ఎక్కువ డబ్బులు గుంజు 

కుందికి (పయత్నిస్తున్నారు. 

పావుగంటసేపు చూశాను. ఇంకా రాలెదు ఈయన. రికి మాట్లాడుకొని. 

ఆయనమీద విసుక్కుంటూ అందులో కూచున్నాను, 

వన. ఇంటిదగ్గర నా ఉంటారన్న ధె ధెర్యంతో వె స్త, ఇల్లు తాళం పెనైైసి 

వుంది, నౌకు నిస్సహాయత వల్ల కోపం పట్టలేనంత గా ఒచ్చేసింది. పధి వసారాలో 

సామాను పెట్టించి ఏడుస్తున్న పాపాయిని సముదాయిస్తూ దిక్కులు చూస్తు 

న్నాను. 

ఇంతలో ఎవరో దొకావిడ వచ్చి పొరుగింటామెనని చెప్పింది, ఇంతకు 

ముందు ఉండెవాళ్ళ మారిపోయినట్లున్నారు. ఆవిడైనా పాపని ముద్దులాడు తూ 

కూచుందేకాని తాళం తన దగ్గిరుందని బైట పెట్టనేలేదు. నేను ఆయనమీద 

విసుక్కుంటూ వుంటే “అయోూ్య్యూ ఈ యింటి తాళంచెవి వొకటి నాదగ్గర 

వుందమ్మా, పనిమనిషి వొ యిమ్మన్నారు? అంటూ కొంగుముడి విప్పి క 

చెపి నా చేతికిచ్చి వెళ్ళింది. 

గుండెలమీద కుంసటి [47] 369 



పోనీ ఎలాగో తాళం వుంచేరని సంతోషిస్తూ, తలుపుతీసి లోపలికీ 
వెళ్లేను, పాపని మంచంమీద పడుకో బెట్టాను. బారసాలకి వొచ్చిననాడు “నువ్వు 
మళ్ళీ ఇంటికొచ్చేనాటికి చూస్కో, ఫస్టు కాసయిన ఉయ్యాలా మంచంకొని 

ఇంటిలో వేలగడుతున్నామ్” అని డాబులు కొట్టిన “పెద్దమనిషి. ఉయ్యాలాలేదు 
మంచమూలేదు! 

అయితే, ఆయన ధర్మ6వా( అని యిల్లు మాతం అరణ్యంలా చెయ్య 

లేదు. సామానంతా వొక్క చేతిమీద ఇంటిలో పెట్టుకున్నాను ... వీథీ తలుప్ప 
గడియవేసి అలా బాతూమ్ కేసి వెడదామని అనుకుంటున్నాను. 

“సార్!” అని వొక ఆడ గొంతుక, 

తలుపు తీశాను. 

చేతిలో కెరియర్ లేకపోతే ఎవరో పొరుగమ్మ కొబోలనుకు నదాన్నే. 

హావొయి చెస్పులు, స ర్రినిమిది రూపాయల వెరె ట్రీ కాశ్మీరు సిల్కు చిరా, 

కుడిచేతికి రెండు బంగారపు Fa ఎడంచేతికి దాదాపు డజను ఎ(రటి మట్టి 

గాజులూ, నడుంమిదికి వాయిల్ జాకెట్లూ ధరించిందా మనిషి, తల నుస్నగా 

దువ్వుకుంది. తల్లో పెట్టుకున్న చేమంతులు నను పక్కకి వొంగి చూడక 

పోయినా, అవే తొంగిచూస్తున్నాయి! కొత్తగా, ఒత్తుగా, నల్లగా వున్నా మంచి 
నిగనిగా, అందం వున్నాయా మనిషికీ .... 

“ఎవరు నువూ్య” అన్నాను, 

లట సల చిరునవ్వుతో “నువ్వెవరు?” అన్న ధీమాతో అంది. 

“ఊం యహూ!” ఈ వెళప్పుడొచ్చా వే వం} 

“మరి. అన్నం తేవద్దండీ?” 

“అయితే ఆ పిలుపే6వింటి, సార్ అంటూను!.. అయ్యగారూ అని 

పీలవలేవూ?.” 

“మూ కట్టాగె అలవాట౦డి” మళ్ళ నప్వింది, 

“ఎంత నిర్లక్ష్యం. పెగా ఆ నవ్వు నా (పాణాలు తో డేసోంది. “నూకుిట 
“అలవాటు. ట ! 

పరు? 

“రంగమ్మండి, “రంగూో అని పిలుతారండి. క్ 

రంగులాగే వుంది! దాని దర్గా చురుకూ చూచి దారి తప్పుకోవడం మరచి 
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పోయి, బ్యాతూమ్ కేసి వెడదామనుకున్నదీ మరచిపోయి. అలాగే నిలబడి 

పోయాను. 

“జరు లేరాండీ?ో అంది మళ్ళీ ఆ పనిమనిషి “నీతో నాశేం పని!” 

అన్నట్లు; నేను*అహప్ముగా*ర్నని (గ హించడాసికి ఇష్ట౦ లేనట్టు. 

నా ఆరోచనలు విపదీతంగా పరుగులెడు తున్నాయి, దానికి జవాబు చెప్ప 

కుండా లోనికి వెళ్ళాను... 

దీంతో పేచీల్లేకుండా అంట్లు తో (వింంచుకొని యిల్లు తుడిపించుకో 

గలిసే నేను భారత (పభుత్వంలో ఏదెనో ఉన్నతో ద్యూగం సంపొదించగలనని 

అనిపిసోంది. ఎది ఎలొ పున్నా ఇప్పుడు ఆ కేరియర్లా అన్నం తినాలి కాబోలు .... 

ముళ్ళమీద నుంచున్నట్లుంది.... ఆ మనిషి శ్యభంగా లేదని కౌదు.... ఎందుకో 
నొకది నచ్చలెదు! 

కాళ్ళుకడుక్కొని యింట్లోకొచ్చాను, “పనిమనిషి” అప్పటికప్పుడే కెరియర్ 
'పేవిల్ మీద పెట్టింది. చీపురు పుచ్చుకు గది వూడ్చింది. 

చూడ్డం మరచిపోలేదు నేను_. దాని పసుపచ్చని హావాయ్ చెప్పులు. 

అదుగో_ ఆ మూల పెట్టింది; మా జోళ్ళు పెట్టుకునే చోట! 

చిన్న మంచంవాల్చి, దానిమీద పక్కవేసి పాపని జ్యాగత్తగా పడుకో 

బెడుతోంది నేను వెశ్ళేసరికి. “అర!” అన్నాను కంగారుగా. నా పొపని ఈ 

మనిషి ముటుకోడం యిదే మొదటిమాటు. శేరియర్ తెచ్చిన చేతులు కడుక్కో 

కుండా పాపని తీసిందని చిరాకు వేసింది నాకు. 

గోల చెయ్యొద్దన్నట్టుగా సంజ్ఞ చేసింది నాకు పనిమనిషి, పాపను 

జోకొడూ. నేను మాట్లాడ లేక పోయాను, 

నో దృష్టి కెరియర్ మీద పడింది. మీ “ఇక్కడ పెట్టావే మె? వంటింట్లో 

పెట్టక పోయినావా?” అన్నాను, 

“'ఇయ్యాలకిక్కడ ేబిలిమీద భోంచెయ్యండమ్మగోరూ. సాయంకాలం 

కొత్త పెందలకాడే వొచ్చి ఒంటిల్లు రడిగి ముగ్గెడ తాను, ఒంట సేద్దురుగాని, 

“సరే ఇహ అదొక్క పే తరవాయి. వొంటిల్లు కూడా కడగాలీ.... అన్నం 

తింటున్నది చాలక?” అన్నాను. 

“కడుకో_కుండా నే ఒంట సెస్తారెటా!' 

నాకు నసొళం అంటుతోంది కోపం.... నాకు శుభాలు మప్సుతోంది. 

ఇదెక్కడి పనిమనిషి! 
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ఇటు తిరిగి, పెద్ద మంచం వగ్గిరకొచ్చింది. దుప్పటి. దుఅిపుదామని 

కాబోలు నడుం బిగించింది, 

“సరేలే, అదలా వుంచు. 

ఏధిలో అడుగుల చప్పుడైంది. 

అధవా ల్బరు, 

6 స హల్లో స లక్కు, ఒచ్చెశావా న చమ అల్నిగాం యింతకుముం దె 

అందింది. రలు ఆమ్మాతం లెటవకపోతుండా అస్: మను కెళ్ళాను... . పొపాయి 

నిదహోతోందా?” ఇదీ పలకరింపు.... క్షేనుంగా వొచ్చేవా అనిలేదు! అవస 
పడావా అనిబేదు! .... కోపం వొసోంది. | 

| అటు వెపు తిరిగారాయన. పనిమనిషి చిరునవ్వు అటు వేపు (పసరించింది. 

ఆయన డాన్నేమేనా అనడంపోయిండి; తనూ చిరునవ్వు వెలిగిస్తూ, “నుష్వ్య 

ఉన్నావా అమ్మగారొచ్చేస రికి ఇంట్లోనూ?" 

“రేదండీ. ఆరే ముందొచ్చినారండి... ....ఎలానండి.” అనడ మెమిటి, 

చెప్పులు తొడిగేసుకుని చకచకా నడిచెయ్యడ మేమిటి; క్షణంలో అవతలి 
కెళ్ళింది, 

“ట్ర దై! వెడుతున్నావా? రంగూ!” అంటూ ఈయన వీధి గుమ్మం 

దాకా వెశేరు. “నీళ్ళూ అనీ పెటైవా అమ్మగారికి! అమ్మగారు స్నానం 
_చసిందా?. కాసేపుండి వెళుదువుగాని,.రా!* 

నౌ ఒళ్ళంతా చెమట్లు పోస్తున్నాయి. 

¥ 3 

మర్నాడు... 

సాయంకాలం అయిదు దాకేసరికి ఆయవ ఆఫీసునుంచి వచ్చేశారు. పని 
మనిషి పెరట్లో పని పూర్తిచేసేసి గదులు రెండూ పూడ్చింది. పడక గదిలో 
కొచ్చి పెద్ద మంచంమీద పడక సరిచెయ్యబోతోంది. 

“అదలా వంచు" అన్నాను. 

“ఏతా లెండమ్మా, త(వరి కెందుకు శవయ” అంటూ దుష్పటి తీసింది, 
నౌ కిష్టంలేదు, 

పనినునిషి ఆత గిన్నెలు తోమించడం, యిల్లు వూడ్చించడం౦, పోతే 

దుకాణానికి పంపి ఏవేనా వెచ్చాలు తెప్పించుకోవడం = యిలాటి పనే తప్ప 
పక్కలు గ్య నెప్పుడూ వెయించలేదు. 
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నెలకి నాలుగెదు రూపొయలిచ్చి వని మనిషిని పెట్టుకుంటాం, పెట్టుకునే 

టప్పుడే వొళ్లు చెయ్యవలసిన పన్లు నిర్హ్ణయించుకంటాం, అందులో పక్కలు 

వెయ్యడం, కట్టునితుపు గుడ్డలు తడపడం, తాగెనీన్భ తేవడం, ఇలాటివి కొన్ని 

వెళ్ళవు మా యింట్లో, దానికి ప్రత్యేకమైన కారణం లేకపోయినా, పనిమనుషులు 
కుుభంగా పుండరసీ, వాళ్టుచెసె _పతిపని మళ్ళీ మనం ఫినిష్ పసుకుంపేగాని 

పనికిరాదనీ_అమల్లో వుండి సామాన్యమైన కారణం. మాట వరసకి, పనిమనిషి 
తోమిఇచ్చిన గిన్నెలు సుఖి కడిగితే కాని వంటింట్లో పెట్టుకోను గ్ 

ఆదీగాక మా పక్కలు నేను వేసుకోగలను. “శయ్య సవరించడం" 

ప్రత్యేకం నావల్ల జరగవలసిన పని అని నానమ్మకం, “పడక” మీద నాకొక 
(పత్యేక NOS SOO 

“ఏ (శమాలేదు. అల్లా వుంచు. వేరే పనేదైనా చూసుకో 
“పన్లస్నీ అయిపోయి నె గవర ఆని నవ్వింది స త 

అది నవ్వితె నా కెలాగో వుంటోంది... 

“నవ్వుతా వెంఒ.పి చ్చెక్కిందా?ి”అన్నాను, 

మొ త్తంమీద అలా వదిలి ఇవతల నిలబడింది. 

ఆయన ఇదంతా గహాంచాను సుమా అన్నట్లు. “రంగమ్మ శు భంగానే 

చేస్తుంది. పక్కలూ వేయించేస్తూ వుండు. ఇన్నాళ్ళూ అదే వేసోందిగా !_ దాని 

పని నకు నచ్చలేదా?” ఆన్నారు. 

“మునుపటి పనిమని షే మెంది? అన్నాను జవాబు చెప్పక. 
“సువ్వెళ్ళిన తరవాత మానేసిందది.మధ్యాహ్నం పన్నెండు దాచేక కేరి 

యరుతెమ్మం పేనాకా హోటచ్ల తెలియవంది.ఓరోజు దాన్ని రికెలో కూర్చో బెట్టి 

కూూడా 'సెకిలేసుకెళ్సి చూపించేను. ఆ ర్మాతి దారి మరచిపోయానయ్యగారూ 

అంటూ తొమ్మిదిన్నర న ప. ఇ అప్పుడు దీన్ని పెట్తానన్నమాట. కొంచెం 

ఎక్కు వె అడుగుతూంది గాని శుభంగా చేస్తుందిలే, మంచి చురుకైన మనిషి 
కూడానూ.” 

_ “*ఎంతిస్తున్నారేమిటి?” 

“ఏనిమిది. 

“అ....వ్వ!. ఎనిమిదే?. ఆ సిల్కు. చేర నాదెనా?. మీరే యిచ్చారా?ో 

“ఆం. చేరి ఆ ర్నెల్లయింది గాడూ! మొన్ననొచ్చి అడిగితే. సరే పాతచిరె 
గదాని యిచ్చాను!” 
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“ఏంత జాప్పంటండీ . ఇంతోటి పనికీ నెల కెసిమిది రూపాయలు గాక 

నలు. చీరలు గూడానా!. a ఏమిటి, పని, మహా!" 

“పొద్దున్నే వొస్తుంది. స్నానానికి నీళ్ళు కాచడం, తోడడం, మంచినీళ( 

తెవడం రాతి తిన్న కారియర్ కడగడం౦,ఇల్లు వూడడ౦!మధ్యాన్నం నేనొచ్చే 

సరికి కెరియర్ తెచ్చి పెట్టడం.” 

“మరీ తోమడానికి వంటగిన్నెలై దా లేకుండా ఎనిమిది రూపాయలేమి 

టండీ! ఇదివరకు పనిమనిషికి అయిదేగా ఇచ్చా ౦?” 

“ఆ కండిషన్ మీదే ఎపాయింట్ చేసేను. నువ్వువస్త వంటగిన్నెలూ 

తోముకానంది.ో 

““ఎంతపనైనా పొద్దుటే ఒక్కవూట పనికి ఎనిమిదా”” 

“పొద్దుకేమీ? సాయంకాలం మ్యాత్ర౦. అయిదుద్హోశుక ఒచ్చి, మధ్యా 

న్నం తిన్న కేరియర్ కడగడం, హోటలు కెళ్ళి భోజనం తేవడం." అంటూ 

చదువుతున్నారాయన. 

“పక్క. వెయ్యడం!” అన్నాను నను ఒళ్ళుమండి, 

కమల్ సక్క వెయ్యద్దు పే?-నేను వేసుకుంటానా యే విటి, లేకపో కేను!” 

“చాల్చాల్లిండి. పక్కలు ఆదేంవీ6 వెయ్యక్క- రదు. నెనే వేనుకుం 

టాని.._.. ఇంకానయం!....” ఆ తరవాత మాట అన్లైదు నేను, 
వసు ఇ యిషం. నాకేం సోయింది_ ? ఇంతా పన్లేదని నన్ను. దెప్పి 

పొడిచీ దాన్ని ఊరికే కూచో బెట్టి ఎనిమిది రూపాయలూ ఇచ్చేటట్టున్నావు: అని 
అవతలి కెళ్ళారాయన, 

పక్క తీసి దులిపాను. దిండు గలీబు మాసినట్టుం పేను మార్చి ఇంకోటి 

కొడుగుదామని వొంగాను. మంచానికీ గోడకీ మధ్యన దుమ్ము పేరుకొని 
వుంది.... ఎమిటి దిని శుభం? అని వెటకారంగా అనుకుంటూ చీపురు తెచ్చి, 

కుంచాన్ని కొద్దిగా ఇవతలికి లాగి, మూలనుంచి మొదలు పెట తుడవ 

ూగాను,... అక్కడేవో గాజు పెంకులు... కాదు, చేతిగాజుల ముక్కలు.... 

9 ర్నల నౌ డెప్పుడో నా చేతివి  పగిలిపడ్డాయి కొటోలు, ఇంకా అలాగే 

న్నాయి... శుళంకిళు భం అనుకోడంవేంగాని సనిమనిషి శుుభవేంవింటి. నా 
బుహం'.. అంతా రంగు'. పెపూత'_ తుడుస్తున్నాను.... వెలుగులో పడాయి 

| a) 

'జుముక్కలు... 
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ఏమని చెప్పను!.... అపి నొ చేతిగాజుల ముక్కులు కాపు!.... అయా్యా, 

అవి ఆ పని మనిషి చేతిని నేను చూస్తున్న ఎర్రటి గాజులముక్కలు? 

ఇ! 

నా మనస్సులో తుపాకులు పేల్తున్నాయి. పడక గదిలో, మా ఆయన 

పడుకొనే మంచం సందున అలాటి గాజు ముక్కలు, ఆ మనిషిఏ.ఆ *రంగుపి 

ఉండడమా?- దినర్హం ఎమిటి? 

చేతిలో వ్రీపురుకట్ట జారిపోయింది. ద్వ్యారంవరకు చీపురుతో తరుము 

కొచ్చిన దుమ్మూ. తంహుకోంతే ఎరగా మెరుస్తూన్న ఆఅ గా జుముక్కలూ 

నన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి. అవి ఎత్తి అవతల పారబొయ్యడా నికి చేతులు రావ 

డం లేదు, ఏవో చెప్పరాని ఆలోచసలో మనస్సంతా బులినమై పోతోంది, 

కోపంతో ఒళ్ళంతా చెమటలు పోస్తున్నాయి. 

ఆయిదు నిమిషా _లెంది, చేసుకోవల్నిన పని చూసుకొని పొంగుతున్న 

ఉద్యేగాన్ని అణుచుకున్నాను. కి కొంచెం తెరుకున్నాను. బట్టలపెటై తెరిచి 

దిండు Seas ఒకటితిపి, మళ్ళీ మంచం aba 2 మాసిన గలీబు వ్స్వు 

తున్నాను.... ” 

ఏమిటా అని గట్టిగా లాగాను. ఒక వెం్టటుక- తెగి రెండు" హా 
తౌడుగుని పరిశీ 

లించుకొ న్నాను. అది పొడుగాటిది....నాది అంత పొడుగైన జడ కాదు, 

అది ఎవరి తల్లోది అయిందీ ఊహించ డానికి నా కాశే సేపు పట్టలేదు. 

నాకు నిస్సత్తువ వచ్చింది. ఆఅలాగేచ తికిఅ ఎడిపోయాకు. ఏడు పువచ్చేసోంది. 

0 ల్రీ 0 

నాలుగు రోజూ లెంది. 

రెండు చే తుల్లి రోకి వచా పయి... ఆప పయళ్నంగా ఆ వెం ఈక 

మర్నాటిక్ "పిరంటానికి నలుగుర్నీ పిలవడానికీ వెళ్ళి ఆరుగంటలు 

దాటాక ఇంటికొచ్చాను, అయ గాం ఎంత సేపటికీ తియ్యలేదు, మా 

ఆయన .... దబదబా కొట్టడం, కౌ సెప్ప "నుంచోడం-_ ఇలా పదినిముషాలకి యెగా 

ఆయ్యాక న్ క అప్పుడు తలుపు తెరిచారు. 

“సంత సేపయింది వొచ్చి_?. పెరట్లో వుశ్నాన”ొ అణ్నారాయన, 

“ఎంత సే పేమిటీ?. అరగ౦మ్రైనట్టుంది? ఇంత సేపుటండి, ఎంత పెర 

వ్ల్కి వెళ్ళినా!_ (బిహ్మ దేముడి పెద్దన్నయ్యలాగ?” ఆన్నాను ఏసుక్కుం0టూ, 
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కుంకం బరిణా, పట్టు రుమాలూ పెశైలో పెడదామని పడక గదిత్రోకి 
వెళ్ళాను, ఈవేళ్ళప్పుదు అగరొత్తుల వాసన, వేస్తోందేమా అని ఆశ్చర్య 
పడ్డాను. 

ఆయన “పిలవటాలన్నీ అయిసేనా !” అని ఏదో పరామ పర్శిస్తూ లోవ 
లికి రాబోయారు. “ఆవతలుండండి”ి pe తలుపు గడియవెశాను. సాదా చిర 

నొకటి.తిసి కట్టుకున్నాను, కిందపడ్డ పట్టుచిర తీసీ మడత పెట్టుకుంటూ 
వుండగా మంచం కింద తలవెప్పన పడివున్న రెండు చెమంతి పువ్వులు నాద్భష్టి 

నాకర్షించాయి.... ఆపయత్నంగా నా మనస్సు ఆతోచనలో తెలిఫోసాగింది_.. 

చేమంతులు నేనూ పెబ్టుకున్నానుగాని, నా లలి రాలడానికి ఏలె దే? దండ 
గుచ్చువనేల ౧ పడ్రాయా?.... ఏమో? అవి ఎవ తల్లోవి? 

కొలోచించడానికి భయం వేసింది... ఈ కకయన తలుపు తియ్యడానికి 
అంత ఆలస్య మెందు _కె౦ది? ఈ చేమంతులకి, ఈ అగరొత్తులకీ ఆ అలస్యాానికీ 
కారణం క. కర గబగబా తలుపుతీసి అవతలకి వెళ్ళి ఇటూ అటూ 
చూశాను, రోడ్డు కత  అనుమానించత గ్గ వ్యక్తి క్ర ia [(భమా 
ఆర్హంలెని ఆఅనుమాన6వా?*___ సందు తిరిగి వెళ్ళిపోయిందేమో. 

దడదడా కొ ట్రుకుటోంది గుండె. కోపం, అసహ్యం, అసూయా, నన్ను 
వెరె శ్రించేస్తున్నాయి. ఆయన్ని అడ గ శా నిక్ అనేక (వళ్న; తర. ష్కం౦లో 

తయార నాట్యమాడుతున్నాయి. ఆయన నాకేసి వెరిగా చూస్తున్నారప్పుడే, 
“ఏమిటి లక్ష్మీ” 

“బయిమ్ ఎంతయిందండీ" అన్నాను గబుక్కున, 
న్ా, (99 

“ఈ వనిమనిషి ఇంకా వొచ్చినట్టు లేదు!_షోకులు యిదీనూ” అన్నాను, 
దొంగ చాటుగా ఆయనవెప్ప చూస్తూ, 

ఆయన సిర్హక్ష్యంగా “సనిమనిషా?_ రానూ నూ వచ్చింది, ee వెళ్ళింది!“ 
అన్నారు. 

కంత సే పెంది?” 

"అబ్బొ, 'చాలసేపైందే* అని కణం ఆలోచించి “నువ్వు వెళ్ళిన | పది 
నిమిషాలకి ఒచ్చింది. ఒచ్చిన పదినిమిషాలకి వెళ్ళింది” అన్నారాయన. 

అబద్రాలాదుతున్నారు, రంకు లంద es నేరుసుందబ.. సామ్యం 
నిజం చేస్తున్నారు... తెలుస్తూనే వుంది... - 
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కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కొని వంటింటిలో కి వెళ్ళాను. అగ్గి పె సై కోసం 
చూశాను. లేదు. ఆగరొత్తులు వెలిగించారుగా! గదిలో వుండే మో ముదామనీ 
వెళ్ళేను. 

నా వెనకాలే పెరటిలోకి వచ్చారాయన. మళ్ళీ నావెనకాలే గదిత్రోకీ 
వచ్చారు. నా చర్యలూ భావాలూ గమనించి నేనాయన్ని అనుమానిస్తున్నానో 
లేదో తెలుసుకో వాలని. కాటోలు! 

_డసింగ్ చెబిల్ మీద వుంది అగ్గిపెటై. కౌటుక మరకలు సరిదిద్దుకునే 
నెంపంతో అక్కడే కాసేవు కూచున్నాను. అంక గది ద్వారం దగ్గిర నుంచు 

న్నారు..*ఏదో జరుగుతుందనీ, జరగాలనీ ఉంది నాకు. ఎవరు పారంభిసారో! 
నేను సిగు' విడిచి ఎలా (పారంభించేది? 

అద్దంలో చూసుకున్నాను, 

పురుడు పోసుకుని రావడం, ఎండలూ నన్ను పాడుచేశాయి.. బుగ్గలు 
కొసేశాయి. “పె పెదవి పెకి rey పళ్ళు కనిపిసామని బెదిరి స్తున్నాయి 

MO వెలిగే కళ్ళు తెలుపుపడి తాటికన్నుల్లా వున్నాయి. 

మరీ యివాళ. isa తిరిగి రావడమూ. రాగా నేఆ పని. 

_ మనిషితో ఆయన జరిపిన ఆ అమానుష అన్యాయ చర్య తెలియడమూ, 
నాలుగు రో జుల్నించి నేను పడుతున్న బాధని బెటికి తెచ్చి బలైలతో pan 

న్నట్టుంది. 

ఆరునెలలు నేను లేకపోయేసరికి ఎంత పనిచేశారీయన!.. ఎంత 
సిగ్గు మాలిన పని! ఎవరితో చెప్పుకోను?.... ఏమని చెప్పను! 

ఆ పనిమనిషి! “రంగుిట దానీ పేరు రంగు... మెరిసేదంతా మేలి 

మీగాదని. రంగొచ్చిందంతా బంగారంకౌదని, ఎప్పటికి తెలుస్తుందో కః 

_ఆ మనిషి నా కంపే బాగుందా?... ఏమో? చాగుండడమంసే ఏమిటి? 
బాగుండడం అనే మాటకి ఎవరర్థం వారిది! తావలచింది రంభఎఆస్నారు 

అందుకే కాబోలు! నా తట. చిచ్చు పెట్టడొనిక ఆ రంగులేని రంభ 

ఎక్కడ దాపరించిందో!__ ఈయన బుద్దే మైంది? నెనం పే (పా౭ణాలు 

వదిలేస్తానన్న ట్ల టుగా వుండే ఈయన... దానీల్లో ఎలా పడ్డారో !__ మళ్లీ నన్ను 
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మునపట్లా చూసుకుంటారా, ఈయన?... నే నాయన్ని ఆకర్షించగలనా? నా 

కమిటి “దారి? 

పనిమనిషిని మార్చేస్తే fy ఎవరైనా ముసలిదాన్ని వెతికి తెచ్చి, సెట్టు 

కుం పే బాగుణు ఈ పనిమనిషి గుండెలమీద కుంపటిలా నా సంసారంలో 

(పచేశించింది. మొగుడూ. మొద్దులూ లేనట్టుంది దీనికి. ఆ చెప్పులూ, సిల్కు 

రూ, బంగారపు గాజులూ, దాని షకులూనూ, పనిమనిషి లక్షణాలు వెతికినా 

వు దానికి. జమీందారు లక్షణాలు తప్ప. డబ్బెలా వస్తోందో దానికి వీటన్ని 

టికీను 

ర ర 

~~ కూడా యిస్తున్నారే మో ఈయన దానికి. సెవింగ్సు బ్యాంకి 

ఎకౌంట్ చూడాలీ... ఎంత సిగ్గులేని పని? పరువుగా పెద్ద ఉద్యోగం చేసు 

కుంటూ తూడా ఇలాంటి నీచమైన పని చెయ్యడానికి ఈయనకి మనసెలా 

ఒప్పిందో; 

నను వచ్చి నాలుగైదు రోజుల అద. కద బోని నెను శేనన ప్పుడేదో 

మనస్సు సరిలేక ఏదో ఫి సొర రపాటు చేసే రే మో అనుకుంచే_ చేనుండగానే_. 

నే నలా పేరంటానికి వెళ్ళీ చెళ్ళగానే. . ఇక్కడ ఈ భాగోతం. ఎంత 
అసహ్యకరమెన పని ఎంతకైనా తెగించారన్నమాట!___ ఈయన మొహం 

ఎలా చూడను! 

మొహరి తువ్వాలులో తుడుచుకొని అద్దంలోకి చూస్త అందులో నావేపు 

చూసి సవ్యుతున్నారాయన. ఆది తప్పించుకుందా పనై దృష్టి ఇటు మళ్ళించేను, 

ఇక్కండొ ఆయనే; ఆ నవ్వే... , చూసుకున్నావా, సీ అందం? చూశావా, నీ 

కన్నా అది ఎంత అందమెందో ను!_ఇప్పుడేమంటావు? ఆణిగిందా నీ పొగరు! 

అన్నట్లుంది. ఆ నవ్వు... సిగ్గులేని. మొహానికి నవే శషంగారమటఒఆ నవ్వుకి 

బదులు సను నవ్వుతానా?-_ చురుగ్గా మొహం యింకో వేపుకి తి ప్పసుకున్నాను. 

నా మొహంలో అసహ్యం ఆయనకి కనబడే వుండాలి, 

“చాలా బావున్నావు లక్ష్మీ, నువ్వివాళ!” అన్నారాయన. 

నను మాట్లాడలేదు, నన్ను పొంగవెయ్యడానికే అలా అన్నారు, అంత 

మా(త్రంలో జరుగుతున్నదంతా మరిచిపోతానని గాబోలు. ఆయన ఊఉ గళం! 

“ఎలాగో అయిహోతావని భయసడిపోయాను సుమా!” అంటూ దగరి 
కొచ్చరు. | 
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“నేనెలా అయిపోతే మీకే(వీ(” అని విసిరికొట్టాను మాట. 

మళ్ళీ నవ్వ్యారాయన “కోసం వొస్తె యింక Me నలా సుమీ!” 

ఎంతమంది పురుషులు ఎంతమంది స్త్రీలతో అన్నారో, ఈ మాటి! ఈ 

అర్థంలేని మాట-కోపం వొస్తే ఇంకా చావుండడం.అసలీయనే ఎంతమందితో 

అన్నారో. . 
™ 

“సిజం, వొట్టు-_శావణలక్ష్మీలా ఉన్నా వివాళ!"అంటూ నొ నడుంచుట్టూ 

చేతులు వేళారు.... నిండా అరగంట కాలేదుః ఆ చేతుల్తోటే ఆ పనిమనిషిని... 

రామరామ....నాకు ముళ్ళకం౦చి గుచ్చుతున్నటుంది గాని పియపురుష స్పర్శలా 

చేదు....ఆ మనిషి మా యిద్దరిమధ్యా ఎంతదూరం సృష్టించకపోతే ఆయన 

చేతుల్ని అంత వెంటనే తొలగించగలిగాను.... ఆ చేతుల్లో పరవశం పొంది నా 

హక్కు పోగొనెస్తున్న పాపొత్మురాలు, దుర్మార్గరాలు- రంగమ్మ-నవ్వుతుంది, 

మళ్ళీనూ, ఏమి 'ఎరగనట్టు--ఎరగననేం? దాని నవ్వు నన్ను సవాల్ చేస్తు 

న్నే వుంటుంది !. హు నా షా. అని, 

ఆయన చిరునవ్వుతో మళ్ళీ నన్ను సొదివి పట్టుకున్నారు, ఎడ౦చెయ్యి 

నా వీపుమీదుంచి కుడిచేత్తా గడ్డం కోర్కె. విప 

రీత మైన అసహ్యం జనం నంజే *చేనని నాలో విజృంభించి యుద్దం చేను 

కుంటున్నాయి. నేను నీరస పడిపోతున్నాను....నా తల వాలీ పోయంది. 

“లేవండి, నేను వొంట చేసుకో వాలి!” అంటూ విడిపించుకున్నాను. 

“ఇంకా ఒంట్లో సరీగా ఉండడంలెదా!" అని లాలిస్తూ ఆడిగి ఏడిచి 

పెట్టారాయన... ; అంతా నటనే; నిర్లక్ష్యం! 

“భగవంతుడా! నొకీ కాన్సొకటి సృష్టించి పుట్టింటికి పంపించే సూటు 

చేసి ఇంత అన్యాయం చేశావా. ఈ వూళ్లో ఆసువతుల్లే నట్టు అక్కడి కెందుకు 

వెళ్ళాను.తెలివితక్కువ పెద్దమ్మనై! ఆసుష్మతుళ్లేకపోతే ఆరడుగుల తాడు లేక 

పోయిందా?” అని నాలో నేనే బొగ్గుల కుంపటి దగ్గిర కూచుని కుమిలి పోయాను, 

స్త ¥ % 

రోజులు గడుస్తున్నకొద్దీ ఆయనకి నాకూ మధ్య పెరుగుతున్న దూరం 

భయంకర మై ఫోకోంది....నా వంట్లో “ఇంకా సరిగాలేదని” తేల్చేశారుగా. 

ఆయన! ఇదంతా ఎందుకో తెలుస్తూనే ఊంది! | 

రా(తి భోజనం కాగానే Test, వేసుకొసానే” అంటూ ఆ పంచెతో కే 
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ఎటో వెళారు ఆయన తొందరగానె వస్తారుగాని.. ..ఏమో! దానిల్లు దగ్గిరేనేమో! 

ఎంతే సేపు కావాలి!.... ఆపైన "వూహించడానిశే భయమూ, సిగ్గూ, 

అసహ్యమూ వేస్తాయి. 

రాతిళ్ళు "చాలా సేపటివరకూ నిద రావడంలేదు, పాపాయి పక్కన పడు 

కోడం కొ త్త అలవాటు... పొపాయిమీద' కౌలో చెయ్యో వేసేసానేమో... .అదె 

క్కడ నలిగిపోతుందో అని దిగులూ; పెగా మంచం మరీ చిన్నదిగా ఉండడం 

.. పెద్ద. మంచం మీద చాలా ఖాళీ వుంటుందిగాని. సమయానికి అభిజాత్యమో 

ఆసహ్యు మో [పాణాంతకంగా ఆవేశిస్తాయి.... యాదాలాభంగా ఆయన స్పర్శ 

తగి లేనే ఉలిక్కి పడుతున్నాను. సవిత మైన ఆ స్పర్శ ఇప్పుడేది? 

ఎలాగో కళ్ళు మూసుకుంటే ఏ క్రల్లోనో కనిపిస్తుంది ఆ “రంగు!” జాని 

వికటాట్టహాసంతో “హిళనా పూర్వం ము సో నామనస్సు 'వతిధ్వనించి 

వీభతమయిపోతుంది. 

x షు ¥ 

“= వారం రోజులై ౦ది. 

ఆయనెక క్క డికో. క్యాంపు వెళ్ళారు. అయిదు రోజులవరకూ రారు. 

ఏమీ తోచక కొత్తపేట వెళ్లాద్దానుని బయల్దేరాను, ఎక్కడో ఊరికి 

ఆవతల వేప్త చివర్న ఉంది ఈ కొ త్తసేట, స వెళ్ళడ (చే( పడదు, 

మా 'మేనమామకూతురు గారిల్లు వెతుక్కుంటూ రిక్షైలో వెళ్ళాను. నాలుగునెర్తి 

వ నాశ్ళీవూరు జాన్స్పర. వొచ్చేరు, ఒక పెద్దయిల్లు చూపించి ఇదె 

నండీ వారిల్లు అని చెప్పాడొక అబ్బాయి. 

(కిత 

ఆ పెద్ద యింట్లో వాళ్ళొక్కరే వుంటున్నారట (ప్రస్తుతం. ఎవరో వొక 
ఆఫీసరు at వీళూ కలిసి మొ తంగా ఇల్లంతా డెబ్బె రూపాయలకి తీసుకు 

న్నారుట, అంతా ముడురో జులై వాళు, (టాన్సరై వెళ్ళారట.... “ఈ నెతాఖరు 

వరకూ అదైెయిచ్చే వెళ్ళేరు వాళ్ళు, మేం ఈలోగా ఇంకో ఇంటికి మారాలి. మీ 

జప్తు ఎవై నా ఇచ్లవుం కు చూడు ....* అంది మా ఒదిన. 

“మ్రరెంత యిస్తున్నారు?” 

'“ముష్ఫయ్యయిదు, కక్ 

“నా సమస్య పరిష్కా రమయ మార్గం కనబడ్డ ట్టు ఆనందం కలిగింది.... 
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ఒకటి రెండుసార్లు ఆయనతో అన్నాసు....“పనిమనిషిని మార్చేజ్డా? 

ప6౦డీి” అని. ఆయన వొప్పుకో లేదు. 

“నిష్కారణంగా ఎందుకు మాస్పించాలి? ....పని శుుభంగానే చేసోందం 

టావు. ఆలస్యంగా రావడంలేదు. దొంగతనం యెరగదంటావు. చురుకై ందే 

అని వొప్పుకున్నావు. వోనీ నాగాలు పెట్టడం లేదు.... ఎందుకు మార్చాలి? .... 

ఇంతౌ చేస్తే ఫాపాయిక్కూడౌ అలవాె.పోయి అదొ స్తే వూరుకోడం, అది తీసు 

శ శే ఏడవకపోవడం తెలిశాయి. ఉట్టి పుణ్యానికి దాని నోటిదగ్గర అన్నం 

ఎందుకు పడ గొట్లాలి?” అన్నారాయన. 

అన్నీ నిజమే. 

పెకి చెప్పదగ్గ కారణం లేదుః 

కాని నేను వాళ్ళిద్దరి మధ్యావున్న కలుషిత బాంధవ్యాన్ని క్షమించలేను, 

మార్చలను, రుజువు చెయ్యలేను .... వాళ్ళు ఎ మాతం అజా(గ త్తగా (పవ ర్తించ 

డంలేదు...కాని నేను కలగజేసుకొని యేదో ఒకటి చెయ్యకపోతే దీనికి అంతూ 

పొంతూ ఉండదు, 
| 

అయితే ఆయన సంగతి నాకు బాగా తెలుసును. చెయ్యడల్బుకున్నది 

ధైర్యంగా చెయ్యడ మూ, చెస్పదల్బుకున్నది నిర్మాహమౌొట౦గా చెప్పడమూ 

ఆయనకి బాగా చేతనవును. “నా యిష్టమ్” అన్న సమాధానం ఆయన సౌలుక 

చివర్ని రెడీగా ఉంటుంది, 'అంతెగాదు, ఎవరైనా ఆలా నిరొ్మొహమాటింగా, 

నిర్భయంగా (పవంర్థిసె చాలా మెచ్చుకుంటారు కూడానూ ! 

నే నాయనతో కట్టా పెట్టుకొని ఎన్నడూ ఏదీ సాధించలేను__-దేవిమాట 

ఎలావున్నా ఈ విషయం అసలే .వీల్లైదు; “నిజమే! నీకు గనక (గహించడాని 

కైనా యిన్నాళు పట్టింది..---నా యిష్టం ఏం చేసావు? నువ్వెక్కడ, ఆ దెక్కత 

దాని అందంలోగాని, బలంతోగా నీ పడోవంతయినా సీకున్నాయా?" అని ఆయన 

అనేస్తె? 

వెరె త్తిపోయా, కోపంబేసుకుని, అలిగీ, ముభావంగా వుండీ నేను చేయ 

గలరిగిందేమీలేదు---ఒక సిన్ (కియేట్ అవుతుంది. అంతేఎవరితో చెప్పినొ 

మరింత (పచారం. దాని ' మూలంగా అవమానం తప్ప వేరే [పయోజనంలేదు. 

పనిమనిషి నాకన్నా అందంగా వుందన్న కారణంచేత అల్లరి జరగడం. 

పూహించడానిశే భయంగా వుంది అలస్యం చేయడానికీ వీళల్లదు----ఆలస్యం: అపు 



తున్నకొద్దీ ఆయన నాకెంత దూరమయేేదీ, దానివలన నేనెంత నష్టం పొందేగీ 
కనిపిస్తూనేవుంది. 

“ముప్ఫయ్యయిదు మిరిస్తె nis ముఫ్ఫయ్యయిదూ మేంవించ్చి 0 యూ 

వాటాలో ఉంటా మే. అంచక్కా.. యిద్దరం కలిసుందాం_మీరిల్లు మార్చ క డే” 

అని చెసే ప్పును. 

ఆ సాయంతం దగ్గిరుండి యిల్లు వాళ్ళ పసు నషనత టు 

మర్నాడు ఆఫీసుకి కబురుచేసి జవాను సాయంతో యిల్లు మార్చశాను. 

మా ఒదిన ఆశ్చర్యపడింది! “అదెమిజే, మీ ఆయన్ని ఆడకుుం 

డా నే?” 

“మా ఆయన సంగతి నీకు తెలీదు,” అన్నాను, 

ఈ యింటికి రంగమ్మ యిల్లు చాలాదూరం. ఎనిమిది రూపాయలకోసం 
ఆశించి అది పనికి యింతదూరం రాదు, “కిళ్ళీ వేసుకొసానే” అని ఆయన వెళ్ళి 
రాగల దూరం కాదిది---పెగా,మా యిల్లూ దానిల్లూ జ పేటలో వున్నట్టయిశే 

ఆయన దానింటిదగ్గర రంగే తప సువట్టరు కాని, యింతదూరంనుంచి . కూడా 

ఆయన అక్కడికి” వె. జనం త, ఈ అడుగుతారు__మొహం తప్పి 
పొతే మోహం తస్పుకుంటుంది. వ్యామోహం తగ్గిపోతే తరవాత ఆయనకే 
తెలుస్తుంది... నిజమెన విలువ ఏమిటో. 

ఆయన్ని నేనేమీ అనకుండా, ఘర్షణ పడక్క-ర్లేకుండా నిశ బ్దింగా గడు 
సుగా సమస్య సరిష్క్టరించుకున్నందుకు "నన్ను నేనెంతో మెచ్చుకున్నాను, 

¥ ఫ్య షో 

“ఏమిటీ లక్ష్మీ ఇలా చేశావు, hc she 

నేను నవ్వాను, 

ఆయనా నవ్వారు. “స్ప్క్రా యిల్లు నచ్చలేదా?.నాతో మాటవరసికె నా 

చెస్పేవుకా దేం?” 

కక గ్ర ఇల్లుచూసి చెప్పండీ మీరు. బావుందా.లేదా?.మూడుగదులూ వంటిల్లు 

ఇంట్లోనే స షంహూ. అధి అక్కడా యిక డో ఒక చే... పెగా మ్ ఆఫీసుకీ వగ్గిర; 

కపోల ఒస్తే mr వుంది, బావులేదూ?” 

“బాగానే ఉంది అని, మళ్ళీ నవ్వారాయన, ఆ నవ్వులో అళ్వర్యశే 
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వుంది. “నేను కాంప్ నుంచి వొచ్చేవరకై నా ఆగలేకపోయావా?. పోనీ సీ 

మాట ఎప్పుడై నొ కాదన్నాను గనకనా?” 

“కాదంటారని కాదుగాని.... అసలు కాదనరనేగా! ఊరికే మా ఒదిన్ని 

చూద్దానునొ స్తై సే పోర్షన్ యా. వుంది సోనీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు సాయంగా 

ప నా అసి= "ఇంతకీ మీకు నచ్చిందంటారా లేదా?” 

“నచ్చిందిలె- ఇక్కడ పోమలుకూడా అనే లెనట్టున్నాయ్” అంటూ 

దూలాల వేపూ, కిటికీలవేపూ పరీక్షగా చూస్తున్నారు ఆయనం ఆయనతో ఏడో 

చెప్పాలని మ వుంది నాకు.... ఆయన మొహంలో మార్పెమీ లేకపోవడం 

నాకు ఆశ్చర్యంగా వుంది... ఆ పనిమనిషిని పూర్యుంలా కలుసుకునే అవకాశం 

లేకుండా చేసినందుకు ఆయన మొహంలో నేననుకున్న మార్చు రాదెం? 

స్వతంత్రించి యింత పని చేసినందుకు నన్నేమీ అడగరేం? ఏం అడుగు. 

తారా, ఎంత గట్టిగా అడుగుతారా, దానికెలా సమాధానం అల అని 

నాలుగురో జుల్నుంచీ నౌ ఆలోచన. 

ఆ సాయం(త మంతా ఆయన నన్నేమీ అడక్క_ పోతే ఆశ్చర్యం ప 

రాతి భోజనాలుచేసి (పక్కందగ్గిర చేరాక నవ్వే ఒచ్చేపింది నాకు. 

మంచంమీద ఏటవాలుగా శేషతల్పళాయిలా పడుకొ్కని, ఏలాసంగా 

తమలసాకు లందుకొంటున్నా రాయన. సున్నం రాసి ఈనెలు తీసి చిలకలు 

చుట్ట అందిస్తున్నాను నేను. అఖరాకు అందిస్తూ” అసలు ఇల్లెందుకు మార్చానో 

చెప్పనాండీ?” అన్నాను సన్నగా నవ్వుతూ. 

ఆయన నవ్వారు. “ఎందుకేమిటి?” 

“పార్శ్వపు నొప్పికి భాస్య.రలవణం.” అన్నాను, పుంచంమీద చోటు 

చేసుకు కూచుని, పొడుపు కధ పొడిచిన చిలిపితనంలో. 

“అదేమిటది?” అన్నారాయన; నా చెయ్యిపట్టుకుని, గాజులు వెనక్కీ 

ముండుకి సర్దుతూ. 

“తన్వకోంి చూద్దాం!” 

ఏమిటి చెప్పుకోవడం! వెన కెప్పుడో నొకు పార్శ్వపు నొప్పి 

వొ wird ఒచ్చిందని భాస్కర లపణం౦ యిచ్చేరు.... దానిమా"టేనొ 

సూవ్వు చెబుతున్నావ్? .... దానికీ దీనికీ సంబంధ మేమిటి.” 

“అదే, చెప్పుకోవాలి మరి!” 
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“నువ్వే చెబుదూ' నాకలా కలపడం చేతగాదు!* 
“__చె పృమంటారా?....ఆక్కడ మీరు చిక్కి పోయారండీ. హోటలు 

మెతుకులూ, పనిమనిషి చెతి సళ్ళూ... ఆర్నెల్లలో ఎంత మార్చే సిందంకీ 
మిమ్మల్ని! ఛ, పాడుమనిషి!” అన్నాను. నవ్వుతూ గోముగా ఆయన మీది! 
వొంగుతూ, 

మా అయన. వొక్క నిమిషం మాట్లాడ కుండా వూరుకున్నారు. నేనూ 
ఊరుకున్నాను, 

ఆయన లేచారు. కిటికీలోంచి తమలపాకుల పిప్పి వుమ్మేసి, లైట్ ఆఫ్ 
చేసి మంచంమీద కూచున్నా రు 

“అర్ధంలేని అనుమాన. వే, పడ్డావుగాని తెలివితేటలేమీ ఉపయోగించాపు 
కొడు. నేనెలాటివాజ్ఞో తెలునుకోలేక పోయావన్నమాట. అనలలాంటివి నేను 
ఆలోచించుకోవాలే గాని. ఏ దేనా అయితే, నన్ను నువ్వు ఆహాగలననె అను 
కున్నావా?” హ్ 

అందులో నిజమెంతో, ఆయన మొహంలో భావం ఎలాంటిదుంపో తెలుసు 
కోవాలని, చూడాలనీ ఉంది నాకు.... 

కొని నేను లేచి దీపం వెయ్యలేదు, కనుకో)_ వాలని నా కేం పట్టుదలా 
ఏమటీ? నేను చికల్లొనే నవ్వుకున్నాను, xk 



(“తరుణి మాసప్యతిక; ఆగస్టు 1972) 

మూడు గదులం 

“కీ మొుహాంమీద ఎండ పడుతోంది” 

నల్లకళ్ళజోడులోంచి చూస్తూ గళ్ళచొాక్కా తొడుక్కున్న ఆ యువకుడు 

గిరిజకీ చె పే ప్పడు. 

“థాంక్స్! నాకు తెలుసు! గిరిజ అ(పయత్నంగా అతనివేపు, “షెడ్ 

లోకి, షేడొలోకి జరిగింది. 

సాయంకాలం ఆరుకాలేదింకాను. 

గిరిజ నలభయో్యనె ౦బిరు ఐస్సుకోసం చూసోంది. బస్సులు సికిం్టదా 

బాదు వేషనించి వొస్తున్నాయి, వెళుతున్నాయి. అన్నిటినిండా వేళ్చాగుతూ 
జెనం. 

అంత జనంతోనూ ఎలాగో ఓలాగ వెళిపోయితీరాలన్న ఒతి డీ గండ 

కత్తెరా ఏమీలేవు గిరిజకి. ఎవరేనా పలకరిస్తే ఓగంట అటో యిటో ఖాళీగా. 
తిరిగొచ్చినా యబ్బందిలేదు. 

ఇర వె వె ఎళ్ళ నాలుగేళ్ళకిందపే వెళ్ళిన గిరిజ నలభయో్య నెంబరు బస్సు 

కోసం చూస్తూ అరవై సెకండ్లు గల ఒక్కక్క నీిమిషంలోనూ ఎనభయ్యేసి 

గాలి మేడలు కడుతూ నూరు సంవత్సరాలు గడిపినట్టు అలిసిపోగలదు. కలల్లో 

కూడా జీవిత మే కొట్టొచ్చినట్టు, కనబడిపోతుందని గిరిజకి ఉత్సాహం సీరుకారి 

పోతుంది తరుచూనూ, 

జీవితం ముళ్ళపందిరి! 

సీడగానే ఉంటుంది. ఒదిగి ఒదిగి నడుచుకుంటూ ఎలాగో ఎత్తుకీ 
ఎదగాలి. కాని.ఏమాాతం ఆవేళపఢా ఎదలో ఎరగరానన్ని; తలలో తలచరా 
నన్ని ముళ్ళు దిగుతాయి, 

ఈ చదువు ఈ ఏడాది అవదు, మళ్ళీ ఏడాది కూడా వుంది, తద్దినం. 

చదవాలి... తిరగాలి... రెస్టు తీసుకోవాలి. సంపాడించుకోవాలి.... సరి 

దాలు తీర్చుకో వాలి... * రోజూ ఇదే” నని నిర్జారణై పోయిన జీవతంలోం చ 

ఎదో కొత, రుచి వెరై టీ సఆపాొదించుకో వాలి. 
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“వాంట్ ఆర్ అన్ లిమిటెడ్” అన్నాడు ఎకానమిస్లు. 

కోరికలు అసంఖ్యాకం. వాటిని తీర్చుకోడానికి అవకాశాలు బహుకొద్ది* 
ఆది ఎకనామిక్స్లో ఇంచుమించు ముదటిపాఠం. పాఠపు సారాంశాన్ని 

ఆధారం చెసుకుని (పపంచం అంతా నడుసోందిట. 

(పపంచం అంతటిమాటా యెలావున్నా తనపట్ల ఈ సిద్దాంత ౦ జీవిత 

సత్యం కోరికలు. అన్ లిమిటెడ్! ఈ కోరికలు ఇక్కడ కనబడే జనం 

మొహాల్లా అంతులేకుండా ఒక దానితరవాతొకటి వేరె వేర ఆకారాల్లో సిద్ద 

మపుతూ వుంటాయి, వాటన్నీట్నీ తీర్చుకునేలోగా జీవిత మెనా ఆగిపోతుంది; 

పయృస్సైనా చెల్లిపోతుంది. అంచేత కొన్నిమాగత్రం తీర్చుకుని. తరవాత ఏదో 
విధంగా జీవితంతో రాజీపడి... బహుళా పెళ, చేసుకొని. న న 

పెళ్ళి చేసుకోకముందే ట్. తీసుకోవాలి. పెళ్ళి : చేసుకొనే నాటికీ 
చ్యాంక్లో నాలుగు వేలయినా ఉండాలి. 

_ అమ్మాతం డబ్బు నాదగ్గిర లేకపోతె నన్ను కాశ్వతంగా భరించడానికి 

ఎ మొగమహారాజూ Waid: రాడు. 

పెళ్ళికూడా చేసుకోవాలి! . 

ఎవడో, అదృష్టవంతుడు? లెక దురద్భోష్టపంతుడా, నిమ్మి అన్నట్టు! 

నిమ్మీ పెళ్ళయ్యాక కిట్టూ, బొట్టూ తిరుగుడూ. మాటా మనసూ మొత్తం 

మార్చని ఏకపతీవత అయిపు హంటా “ఆఖరికి. (శ్రావణమాసం నోములూ ₹ శని 

వారాలూ కూడా 'చేసేసోంది. .. 

సనోక ఆర్టిసుని పెళ్ళాడతాను! 

ఆర్టిస్టం పే బొమ్మ ప్త కానక్క సదు. కవి,నావలిస్ట్, మ్యుజిషియన్ 

ఎవడై నా.... సౌందర్యారాధన తెలిసిన, కళాకారుడు... నా అందాన్ని మెచ్చు 

కుని నేనిన్యగల ఆనందాన్ని అందుకొని నా తప్పుల్ని తన విశాల హృదయంతో 

ఎక్కడో ఓమూల దాచేసి మిగతా అంతజాగా ' నేనే, నాస్మరణ నారూపస మె 

నిలుపుకో గలవాడు 

వోరవద =) 

ఈ పక్కనున్న గళ్ళ షర్లబా స యి? 

సెడ్ బర్న్సూ, నల్ల కళ్ళద్దాలూ _ కుడిచేతికి వాచీ... ఆర్భాటంగానే 

ఉన్నాడు. 

కొని వీడు ఆర్టిస్టు కాదు, 
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ఎనడో వొడ్డీ వ్యాపారస్తుడి కొడుకులా _'ఉన్నాడు, వ్యాపారస్తుడులా 

వున్నాడు---- వ్యాపారం ఆర్ట్ కౌదు.... సిన్సా?! అదీ కౌ దె మో? a ఆర్తినుల 

'కంశే, సెంటిస్గులకం కే వ్యాపారస్తుల గొప్ప వాళ్ళలా మెసులుతారు, 

“మీరు... అన్నాడు. 

గిరిజ చూసింది. 

అతను తడబాటు నటిస్తూ “ఎక్కడో చూసినట్టు.” అన్నాడు. 

“అవును; ఎక్క నో చూ సినక్తే పరర 

“ ఎంతవరకు వెళ్ళాలి?” 

“కీగం బజార్” ల | 

“శేనూ అయహే.......ఆటోలో పోదామా, పోనీ...” 

ఇచ్చట. స్నహములు చెయబడును....మతము, కులము, భాష, 

(ప్రాంతం, కొండొకచో వయసు; వీటి (పమేయం లేకండా...అని కొంత మంది 

మొహాలమిద రాసినట్టు కనబడుతూ వుంటుంది. కొని ఈ సిటీల్లో. కొంత మందికి 

మాతమే ఆ మొహాల మీది రాత చదవడం చాతనవుతుంది. ఆ. కొంతమంది 

లోనూ బహుకొద్దిమందికి మా(త్రమే' ఆ చదువుల సందేశం సఫలం చేసుకోడానికి 

కావలసిన తీరికా తాహతూ వుంటాయి, 

“రెండు నిమిషాలీ హోటల్లో ఆగి ఓ కప్సు కాఫీ wil యేం?” అన్నా 

డతను; రెండడుగులు వేసి, ahs: . 

“ఇద్దరం వెడుతున్నాం---ఒక్క- - కొపీట.... అనుకుంది" గిరిజ; 

ఆతనికి: చిరునవ్వు ఏసిరి “ఫిప —అని చెవుల్లో యేదో గింగురు 

మంది. ఫిష్టయాభై షక మ్ ఆ! ర! చెప్పడం, యెలా చెప్పడం? 

ఏప్పటికప్పుడే క్రొ త్త! ఓమాటొక కుర సన్యాసి కాఫీ హోటల్లో సేవిల్ మీద 

పెన్నుతో రా శే ఫే కాసేపు అర్హంచేసుకో లేక; చివరికి అర్హమవగానే ౩ చెమట్లు కక 

సేడు. 

ఫామిలీరూమ్లోఎదురెదురుగా. wa 1 దుం 

వొంతుల వారీగా కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టి చూసుకుంటూ మనసు పరిచిన -ళెరలని' 

ఒ త్తిగిల్లి ౦చి అక్క డేముందో చూసుకుందామని (పయత్నిస్తున్నారు..... 

అబ్బాయే చివరికి “కొంచెం సాయం చేద్దురూ!” అన్నాడు. ర 

“ఏమిటి. సేవిల్ జరుపదామంటారా?” న . 

“అదికాదు. మిమ్మల్నెక్కడో చూశాను. ఎక్కడా అని ఇద పుతన్నాను. ష్ట 
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“బహుశా కలలోనే మో?” 
అతనూ నవ్వాడు. “మీరు బలే హ్యూమరస్గా మౌొట్లాడ కార!” 
అంగీకరించాలి, తప్పదు! అతనన్న దానికల్లా వొప్పుకోడ మే యివాళ నా 

డ్యూటీ.... నేను దాగా హో స్యధోరణీలో మాట్లాడ తానంటు న్నాడు. పోనీ, అలాగే 

కాసీ! 

వెయిటర్ వొచ్చి హాస్యానికి అడ్డు తగిలేడు... 

క్ర _పోగగాం ఎమిటి?” అంది గిరిజ. 

(క్స్ (పోంగామె నా చో(గాం.” 

కనా పోగామ్ మీకు నప్పదు.” 

“అదేమీ?” 

_  “నేనింటికెళిపోతాను. మా మేన త్ర నాకోసం చూస్తూ వుంటుంది!” 
బాగా .చెపే పను కదు! 

“ఇంటికి వెశ్లేలో గా” 
“ఇక్క డికొ చ్చేను గా??” 

“ఇక్క-ణ్నుంచి పిక్చర్కి పోదామా?” 
“ఎడ్బినట్టుంది మీ సఅహా”__అన్నబట్లు మొహం పెట్టింది గిరిజ,” 

పిక్చరొకి వెడతారో గణార్కి వెడతారో, మీ ఇష్టం: నేను వెళ్ళేక!” అంది గిరిజ, 
చేతి గడియారం చూసుకుంటూ. “నేను కొమ్మిధిగంటల్లోగా యిల్లు చేరాలిం 

'సినిమాశెళ్ళి మూడుగంటలు వేస్టు చేసుకోడం నాకు కుదరదు. అంతలో 
అంత సంసారపకంగా మాట్లాడ గలి గినందుకు కొంచెం గర్వపడ్డాది గిరిజ, 

ఆతగాడు కంగారు పడిపోయాడు. “అలాగే అలాగే.వికే కాఫీ, తాగేసి 
మా యింటికి వెళిపోదాం[” 

“ఇలా?!” కః 

కొంచెం బెరుగ్గా ఆటూయిటూ చూసేడతను. తాళాలగు తి తీసి చూపిం 
చేడు, “ఇది రోడ్డుమీద గేటు తాళం!__ఇదుగో ఇది ఇంటితాశం__ో బాగానే 
చెప్పేడు, ఇంటో యెవరూ లేనేలేరని. 

వెయిటర్ ' రావడం, ఇష ఫలహారాలు తీసుకోడం అయింది. కులాసాగా 
నవ్వుకుంటూ బై టపడ్డారు. న; అని కేకచేశాడతను. 

“దూరమా? 

డీ 

fy 
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“దూరంకొదు గానీ; శుం దండగ పెట్లొద్దన్నారుగా? పై గా చిలిపి 

నవ్వులు కళ్ళలో నింపుకొని___నడిపించి మిమ్మల్ని అలవగొచ్తేస్టే నాకేమిటి 
సుఖం?” అన్నాడతను. 

“అబ్బో! పిట్ట కూత పెడుతోందే!” అనుతుంది గిరిజ, 
“బర్కత్ పురా చౌర నా” అని టాక్సీ అతనికి చెశే బస వెనక తలుపు 

తెరిచి పట్టుకున్నాడత ను. గిరిజ అతనికి తగలనంత సుతారంగా తగిలి, సీటులో 

చతికిలపడింది, 

0. 0౧౨౨0 
“రండి, ఇలా కూర్చొండి!....ఇప్పుడె బట్టలు మార్చుకొస్తామ.... మీరు 

రి(ఫేష్ కాదల్చ్బుకుం కే అదుగో బాత్రూమ్. .అవసరం అనుకుంజే స్నానం 

కూడా చయొ్యచ్చు. అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. నేనొచ్చేదాకా తోచకపోతే 

బొమ్మలు చూడండి,” అని శృంగారం ధ్వనించే చిలిపి గొంతుకు మర్యాద కని 

పించే చిరునవ్వు జోడించి అన్నాడతను, 
ఆ మాటలనేసి అతనలా వెళిపోడం ఏమిటాని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ 

కూర్చుంది గిరిజ. 

పద్దతి చాలా తేడాగా వుంది, ఇలాంటివాళ్ళు సాధారణంగా అనుభవించే 
ఆకలికం"టె (పదర్శించే వెకిలిత నం ఎక్కువ ఉంటుంది. టాక్సీలోనే సరసం 

(పారంభించేసారు. ఇత ను.____ఇస్పటిదాకా నన్నిక్క డికి ఎందుకు తీసు కొచ్చే డ్రో 

తనకే తెలియదన్నట్టుగా పవ ర్తీస్తున్నాడు.... అల్ల రికూడా నిశ్శబ్దంగా చెయ్యగల 

_వొడీలా పున్నాడు.... 

. 0 0 0 

ఉక పెడుతోంది. లేచి ఫొన్ 'వేసుకుం పే బా వుక్ణు, ఇంటికి రాగానే 

అత గాడు ఫ్యాన్ ఆన్ చెసి గ్లాసుడు మంచినిళ్ళు ఇయ్యవలిసింది.... కొంత మంది. 

ఆడపిల్ల రూమ్లోకి రాగానే కంగారు పడిపోతారు....ఇతను కంగారు పశ్లేదు 

MO స 

కాలికింద పడింది, ఎమిటిది?... (దిషి... . పెయింటింగ్ వేసుకునేది... 

చెవిలు మీద పెట్టుకోరా దా?.... ఆర్హిస్టుల కిలాటి చిన్న చిన్న జాగ రలు తీసు 

కోడం తెతీదు కాబోలు... .సైంటిస్టులూ అం తే ట...పరధా్యనం౦గా_..... 

ఇత నార్జిస్తా? 
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'పేవిల్మీద సగం రచించిన చిిత0.___కేన్వాస్___పక్కని (ఫేమూ 

సీలలూ...ర౦గుల ట్యూబులు... మేడిన్ యూ ఎస్ ఎస్సార్, 

గోడమీద ఆ జమిలిరంగుల బొమ్మ ఇతనేసిందే నేమిటి చెప్మా? కళా 
భవన్లో ఎగ్జిబిషన్లో చూసిన ఆర్ట్ బొమ్మలా వుంది... మోడర్న్ ఆర్ట్ అంటా 
రుట....ఏమీ అర్ధంకాక పోడ మే మోడర్నా? 

ఆ గోడమీద అలి వేలుమంగా వెంక థేళ్వర్లు పద్దతిని wa కలర్లో 
వున్న పుణ్యదంపతులు ఎవరో? ఇతని తల్లిదండ్రులు కాబోలు. కీర్తిశేషులు... 
మున్నూటరవయి రోజులూ అహోరా(తాలూ వెలుగుతూవుండే జీరో బల్సు.... 

అరిగిపోయిన |గామఫోన్ రికార్డుల మీద ఈ పాతకాలపు బొమ్మలు 

ఇతను 'వేసినవయ్యుండ వు... .ఆ మూలని అదుగో, శంతనుడు; గంగ, విశ్వా 

మితుడు, మేనక, అర్హనుడు, ఉలూచి! ఆ వరస వరసంతా 5 నుక్కాచ్చి 1 త గి 

లించిన బొమ్మలే. 
ఈ ఈవినింగ్, ఆ ఈవినింగ్ కాలేజీ ___ కాలేజీ బ్యూటీ_ జ్ 

బిజీనెస్లోపడి. బిజినెస్ ఆర్గనై జేషన్ క్లాసుకి వెళ్ళలేకపోవడంవ ల్లి అక్కడ 
సాయంకాలమే రా .. పోయి, చీకటి “పడిపోయి, కరెంటు పోయినట్టయి 
పోతుంది. వాళ్ళంతా శూన్యంలోకి చూస్తూ వుంటారు... 

ఎం క్లాసులో. ఎమిటో! లెక్చరర్ల . ౦తౌ ష్మరపోకిళ్ళ తప్ప టీచింగూ చేదు 

కోచింగు అంతకన్నా లేదు... " 

పాపం [క్రస్టమోహన్__ఇవాళ కాస్ కొ స్తే సెకండవర్ లో లేచి వెళి 

పోదాం అన్నాడు.... పూర్ మాన్ !....*నాతో అయిదు నిమిషాల గడిపితే ఐ దెళ్ళు 

నిద్రాహారాలు లేకుండా బతికెయ్యగలనంటాడు.... ఒంటిమీద చెయ్యే స్తె నేను అప 
వి|తం అయిపోతాననచి టుగా ఒదిగి వొదిగి కూచుంటాడు, నా చిటికెనవేలు పట్టు 

కుని అదే పారవశ్యం అనుకున్నట్టుగా కళ్ళు మూ సేస్తాడు... 
ఇత గా డేమయ్యేడు చప్మా?.... ఎక్కడిదా బాత్షవర్ చప్పుడు, కః 

ఇంట్లో దేలా వుంది... “స్నానంచేసి నబంటూగ టా పూసుకొ సాడో యేమిటో? 

కానీ, ఈ గది బలే అందంగావుంది, కదు! అసలిలాటి గదులెక్కుడేనా 
ఉంటాయాని? అబ్బ! ఎంత విశాలంగా వుంది!... ఆ మూలని రేడియో(గాష్, 

దాని నె త్తిని పేర్చిన రికారుల దొంతరా___పాడకపోయినా అంత అందంగా 
వున్నాయి!...ఆ కిటికీలకి కటిన తెరలో? 
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ఈ ముంచం? అసలిది మంచ మేనా, అదేదో సినిమాతో అన్న టు. 

గించమా?...ఫో ౦ బెడ్డు....హంస తూలికాత ల్బం కంటె మెత్తగా పున్నట్టుంది... 

దీనిమీద యెవరు బబ్బుంటారో ?...బట్టల స్రైండుమిద ఆడవాసన ఎక్కడా లెదు... 

అబ్బాయి (బహ్మచారి అన్న మాటా?...నోనో....[ బహ్మచారికాదు, అలా 

హితుడు” "అనాలిగా బోలు, సుజాత చెప్పినట్టు. 

ఆ గోడమీద ఆంగ్లో (ఇండియన్ఫ అమ్మాయిబి"మ్మ. కేలండరె, 

ఐనా వంతబావుంది! బంగారుతీగల్ని కుచ్చులా పోసినట్టుంది, ఆ అమ్మాయి 

జుట్టు! వట్టుకో డానికి చేతికి దొరికితే బావుబ్బనిపిస్తోంది. ఈ ఏడా దె పోయాక ఈ 

కేలండర్ 'నాకిచ్చేస్తాదే మో అడగాలి. అలా అడిగిశే ఇప్పుడే పట్టుకుపో 

అంటాజేమో'?అలా అంతే నాకు బావుండదు... 

ఈ సేవిల్ అద్భుతంగా వుంది. సరిగ్గా నాగదంత వున్నట్లుందిది. దీని 

మీద గాజుపలక చూద్దూ! ఇంత పెద్ద గాజుపలక ఎలా సంపాదించేరో? 

సంపాదించడం మాటదెవుడెరుగు._ దీన్ని విరిగిపోకుండా ఈ ఇంటిదాకా ఈ 

చేబిల్ దాకౌచేఎలా పట్టు కొచ్చేరో అసలు?____డబ్బుంచే సరి కొండ మీది కో 

దిగొచ్చేస్తుందిా ఖు మంచి - పేబిలు మీద. ఈ అద్భుతమన గాజు పలక 

కింద ఇంత అసందర్భ మైన ట్న్ము ఎందుకు పెళురో?___ మొగాళ్లం౦తా వొక కే 

__నలుగుర్లో వున్నప్పుడు ఏపీను అవిసీనుగా పుందంటారో : విడిగావున్న ప్పుడు 

'దేసీను ఆసీనులై. పోయి మరీ చూఢడ్డానికి సిద్ధ పడిపోతారు... __మదన్ 

నో గారిదగ్గర అసలె న ఫోటోలో ఒక అక్ వుంది. ఎవరికో గానీ 

చూపించని వన్నీ నాకు క. బొమ్మలు అసహ్యంగా వున్నాయని 

నేనంపే మొహమాటానికి అంటున్నావ నేవాడు. అలాంటి ఫొటో లసలెందుకు 

తీసారో? మగవాళ్ల ఆనందంకోసం అడ వాళ్ల బొమ్మలు వేస్తారు... 

జ సఖే అసందర్భ మెన భంగిమలో నుంచుంటే... (పోని, pee 

ఫొటో తీయించుకుంచె..) చూసిన మొగవాడికి ఆనందం కలుగుతుంది 

కాబోలు. మరి లోకంలో సంగోరు మంది జనాభా ఆడవాళ్లే కదా, వాళ్లకి 

ఆనందం కలగ జెయ్యవలసిన, కనీసం మొగ వాళ్ల నే(త్రానంద ఘాట్లాలు ఆడ 

వాళ్ళకి "జుగుప్స కలగకుండా చూసే, అవసరం ష్; ఆర్షిసులకీ ఫొటో(గాఫర్లకీ 

లేదా అని! లేదే మో? లిల్తి చెప్పినటు ఇది మగనాళ్ల “పవంచంకాదు! మొగ 

వౌళ్ల శ్ర (పపంచం! _. అస లిలాంటి పోజులో నిల బడ్డానికి ఆ అమ్మాయి 
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యెలావొప్పుకుం దో?.....ఒప్పుకు నే పుంటుంది. జ త్తీడి, ధన౦మీది మమ 

తరం, పొగడు మీది కాంక్ష అమెని అలాబందీని చేసుంటాయి, డబ్బుపారస్తే 

దేనికైనా ఒప్పుకునే వాళ్లుంటారు... ,.. నాసంగతి వేరు. నేనింకా అంథ 

బరితెగించిపోలేదు... మదన్ మోహన్ గారు శెకెటెరియట్ నుంచి కలెక్టర్గా 
వెళ్లుండక పోతే నేను బొత్తిగా “రిజర్వ్డ్” కదా! 

బాగా ఉన్న వాళ్ళలా పుంది, విశ్లైవరోను. ఈ ఇంటికి అధైెంత యిస్తు 

న్నారో? అసలిది అ ధెఇఖల్లు ఆయివులడదు. అ ధైలకి చ్చే యిళ్లు ఇలా (పతి గదికీ 

ఎటాచ్ డ్ బాత్ రూమ్తో. (ప్రతిరూమ్కీ ట్యూబ్ లెట్స్తో సీలింగ్ ఫాన్నొతో 
కడతారా? నా గదిలో అయితే ఆసలు వెల్తురే రాదు. లై కేసుకుంప్రే గోధుమ 

రంగుగా వుంటుంది గది. అదే వెలుతురనుకుని నేను బతికేస్తున్నాను, 
ఈ గాజాకూజా ఎంత ఆందంగా వుందో! సాలార్ జంగ్ మూ్యజియమ్లో 

ఉన్న ట్లున్నౌయి ఇలాంటి కూజాలు... నీళ్లు చల్లగా ఉన్నాయి. (వొణం లేచా 

చ్చింది... ఫైన అన్నీ బా వున్నాయమ్మా, చాలా బావున్నాయి! ' కాసి, ఎన్నని 

అనుకోడం? అసలిక్కడ చావులేని వంటూ యేమైనా ఉన్నాయిగనకనా? 

ఇత గా డి స్నానం ఇంకా అయినట్టులేదు....ఏంస్నాన మో, దూర్వాస మహ 

ముని త మ్యుళ్లా వున్నాడు... 

అవతలగది తలుపు ఇంతసేపూ తీసే వుందా, నేచూశ్తెదే?,.. ఆగోడ 

మూలని, అమ్మబాబోయ్. ఆ తుపాకీ ఎంతపొడుగుందో! దగ్గిరి కెళ్లి చూస్తె. 
బావుణ్ణు... అబ్బ! ఐదు తుపాకులూ, మూడు బాకులూ,.. ఆ గోడమీద నడి 
మధ్యని వేలాడదీసిన క తిలాంటిది సినీమాల్లో యుద్ధం సిన్లలో చూపిస్తూ 
వుంటారు... ఈ ఆయుధాలన్నీ ఎందుకో, ఇతగాడికి? వీళ్ల పూర్వులెవరో రాజా 
స్టానాల్లో పనిచేసి వుంటారు. ఇతను రాజవంశ ౦వాడా? అప్పటినామ్మగి అంతా 

ఎగ్జిబిషన్ పెట్టినట్లు ఈ గదిలో పేర్చేరు,.. ఈ గదిలో వాసనేమిటి ఇంత 
గమ్మత్తుగా వుంది, ఏదో జంతుపు చచ్చినప్పటికంపు లాగ? 

అయ్యబాబోయె, పులి! ... ... పులికాదు... మంచితమాషాగా పరర 
రాయితో . పులిబొమ్మ తయారుచేయించి దాని వొళ్లంతా కౌళ్ల దగ్గిర్నుంచి 
మెడదాకా పులితోలు కప్పి తల ఏకంగా పలి తలే Mths... se 
మెడమీద ఈ చిన్న బెజ్జం లేకపోతే ఈ పులితోలు పులిని చంపకుండా యెలా 

తీసేరా అనీ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది... ఈ పులి తల ఎంత _ఫిషగా వుంది! 
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నిజంగా బతికున్నపులిలా గుంది... మొన్నాదివారం బతికి నకాలే జీలో నాతో 

మాట్లాడినట్టున్న ఈపులి ఈ బుధవారానికల్లా చచ్చిన కాలేజీకి తయారై ౦ది, 
రు ర ॥ ౧ Coe 

ఈ పులి. ఈ లెడి చెర్కాలూ,. ఈ దుప్పికొమ్ములూ, ఈ చిరతపుని 

తలా. తలా వొక కథా చెబుతున్నాయి. విశ తాత రసప్పుత బలు ఎళ్లనాన్న 

చే 

C౧ 

మొదటి _(పపంచయుదంలో ఆర్మీ ఆఫసరుం వీళ్ల పెద్దన్న 
ణి 

(పపంచ యుద్దంలో చేశుంటాడు. వీళ్ల పూర్వీపలంతా వీరపురు 

విలాసపురుసుడూ కాబోలు. వాళ్లందరూ శత్రుపుల్ని సి 

వేటాడితే వీడు అమ్మాయిల్ని వేటాడుతున్నాడు... ఈమధ్య పట ఉద్యమాలు 

సన్న గిలి మనుషుల్ని చంపుతున్నారు వనములు సెం 
ఇ C7? ఖో ణా 

వొక హత్య... చంపాలనే కోరిక కొందరిలో సహజం. ఆ మధ్య ఎవరో 

"సూడెంటు” కురాడుఏదో పిచ్చితమెన “పెక్నిక్ వుసయోగించి ఏడుగురు 
A) ల 

అందమెన నర్నుల్ని చం పె సెట్టి- 

ఆ గోడమీద వేలాడుతున్నలాంటి అందమెన పెయింటింగు వేసినవాఢు 

హత్యలు చెయ్యగలడా?.... ఏమో?.... ఈ పెయింటింగు చాలా గాభరా పె 

స ఇ rf ష్ ఏ షీ సో ర వాపీ క్ 

రకంగా వుంది. దీనాగ యికని మనను, కూడా అలకలొలంగా ర కదాహం౦ 
C౧ ఆ ౧౧ ౧౧౦ అయతే 

లో క ప FR ఆజ శ. 

నిండి వుందేమో? “సెకో” అన్న సినిమాలో వొకణ్ణి చూపించరు, అడ వాళ్ళని 
bs Fan లీ 

ఆకరించే దోరణిలో వాడు ఇలాగే సన్నంగా పొడుగ్గా అమాయకంగా కసిసిం 
రశ 

చేడు. అమాయకంగా, తెలివితక్కు_నగా కనిపించే వాడుకూడా ఒకొక్య ప్పుడు 

కొంపలు తీసే కొరివి కాగలడు.... ఇంకా బాత్ రూమ్లోనే వున్నాడెమిటి 

చెప్మా? నీళ్ల చప్పుడు అగి పోయి చాలా సిప్రైసట్టు ౦ది. ఇంకా చాత్ రూమ్లో 

మయెందుకుంటాడు? చాక్ రూమ్లోంచి ఇటు రాకుండా ఆద్బుంచటు వెళిపోడానసికి 

తాడు కాబోలు! 

ముఖ 6మెన కో రికలున్న మే DS ౨ అ బెట్ట ముఖ్యంగా మూడు గదులున్నాయి. న 
మ. ర్స 7 

మనస్సులో కోగికలు... గి హస అ 5 నా నప స మం టమ స క ణా య చీ 

కొరికలు అసంభారకం కాదు గననంత అత్యాశాసపరురాలిని కాచు, సోము ఆత క్ర 
We | a 

ననరఠర మెనవి. సౌ కోరికలు; మూడ మూడు . 
నూ 
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కనీ. 
పెళ్ళిం 

జొర్ధం కులో డబ్బు. అది కొంచ మే... 

నా కోరిక తెలా తీరుతాయి? నాకు డిగీ యెలా వొస్తుంది? రొ లంతా ఆఫీ 

సులో పని చేసేసి నా  బెయినంతా స్టైయినై వి పోతోంది, నాపరాతిని కరిగించే 

నరుడి దృష్టి నామీద రోహిణీకా_ర్హై ఎండలాపడి నన్ను అలవ గొ టైహ్తోంది, 
ఇంక నొకు చదుపుమిచ దృ షైలా రష దృష్టంతా చదువుమీద కేం దీక 

రించి రోజూ క్రమం తప్పక కాలేజీకి వెళితే డ్నిగీ వొస్తుందేమో! నేను మిస 

యిన లెసన్సు నాకలా వంటదిడతాయి? కృష మోహన్ చబుతానంటాడు. అతని 

వగ్గిర కూచుందికి నాకు క్రైమ్ లేదు. అతనో వుంటే నాకు (థ్రిల్ లేదు. టైమ్ 

వెస్టు చెస్తున్నట్టుంటుంది.... కాలేజీకి “వెడితే అందరూ నౌవెపు అదోలా 

చూస్తారు....అసహ్య్యాంగా పుంటుంది.... చూడరెమో అని దిగులూ వుంటుంది, 

పాఠం వినబడదు. ఈ చెవిని వినబడ్రదికాసా అ చెవిలోంచి బైటికి పోతుంది... 

ఇంక నాకు చదుపలా వ వొస్తుంది! గ చదువు రాదు. నాకు డి(గీ రాదు; 

నాకు పెశి కూడా అవదు, నేనిలాగే మూడేళ్ళ డి గీ కోర్చుని ఆరెళ్లో 

ప జేళ్లొ చదువుతాను. మార్చి సి సెప్టెంబర్జు నన్ను మాతకి మార్చి పరీక్షించి చివ 

ఠికీ ఏమార్చి వదులాయి. రుక్మిణికి కంట కుడు డిగి పెళ్ళీ_రెండూ కలినా 

చ్చేయి. అంతకి ముందె ఉదో్యోగం వు౦ది.... నుప్క్లా అవకొశం౦ దొరికినప్పు 

డల్లా ఆడ్డమెన వాళ్ళతోటీ తిరిగితే నీకు పెళ్ళవదంటూ మొన్న నొకనాడు 
వార్నింగిచ్చింది. నాకార్శాతి నిద్దర పట్టలేదు. నన్నెవరెవరో చంపడానికొచ్చి 

నట్టు (భాంతిలో పడిపోయేను. నాలుగైదు రోజుల్హాకా రుక్కిణిమొహం చూడ 
బుధెయ్యలేదు, ఇప్పుడు రుక్మి ణీకీ నామొహం చూడ బు ద్రియ్యదు గాటోలు, 

నన్ను పలకరించదు; డబ్బు అవసరిమెతే తపా. మొన్న ఫస్టునాడు నాదగ్గిర 

ఎనభై రూపాయలు పట్టు కెళ్ళింది; “నీక ల బెడ్డు కొంటున్నాం” తస. కరీ 

ఆయనికి నువ్వే సోఫా కం బెడ్డుకదా అని నేనేదో జోశేస్తే ఉడుక్కుని డబ్బు 
శపీవుని 'సేవిలుకేసి కొల్టంది. చివరికి ఎలాగో నన్ను ఉద్ద రించడా నికన్నట్లు 

పట్టు కెళ్ళింది. సోఫారం బెడ్డు, గా సవ్వు, _పెషర్ కుర కరు రడియో[ గామ్, 

గది మధ్యని పెద్ద నువిలు, దానిమీద అద్బుతమెన గాజుపలక; దానికింద 
తా a) 

అసందర్భ మెన బెమ్మ ఇవన్ని ఉంటాయా, రుక్కిణి ఇంట్లో? రుక్కిణి 
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వాళ్ళం గన్ను తీసికెళ్ళలెదు, తీసికెళ్ళదు........ ఒకటి మాతం నిజం.... 

శ్రణీంట్లో ఎన్నునా షా న సరే, అ గదిలో, కిటికీ పక్కని; మంచంమీద పు 

wat దోంగచాటుగా చూడ్డానికే వెసినటు టున్న ఆ అల్లి బిల్లి తమాషా మొక్క 

మాతం ఉండదు గాక పయ. 

నాకు చ్యాం కక్ ౦టు క హై స మ ree ఇదంతా నాకు తెలీకండాొ 

జరిగిపోయింది. నేను బతకడానికి స్ట్రగులవుతున్నాను. నా పతనానికిక్టమవన్ 
మోసహాన్ గారు కారణం. ఏజ్జ్ఞానంకో, అధికారంతో; తెల్ల గా తళతళరాడ మదన్ 

నతన హాన్ గారు; గుండంగా, నున్నగా మదన మో హనంగా పచ్చగా నిగనిగ 

లాడే మదన్ మోహన్; కోరికతో ఆకలితో ఎరగా కణకణమండె మదన్ 

మోహన్ గాడు. తన సుఖంకోసం అమాయకురాళ్ల యిన వర్కింగ్ గర్హ్సని 

"సెడ్యూస్ చేసుకు తినేన నల్ల పిలి న మాన తప అతా. న్ను రొంపిలో 

మొట్టమొదటిసారిగా దిం “పేడు, నాకీ వెధవ బతుకిషం లేదు. ఈ మాంసం కొట్లు 

మీది లాభంతో పర్చిన చా విం కెకంటం లీ నేను నినసించలేను. సా 

అపకీ రిని పట్టించుకో నట్టు నటించగల పురు పుంగవుడి మనస్సులో గదికి 

పగిడి కట్టడం కోసం నేసీ తాపస్మతయ తాపం pra నాకు సర మెద నశ 

వడీ, నిశ్చలమైన జీవితం కావాలి, ఎలా వనాయి? me నౌ భవిష్యత్తు తాశ౦ 

వెపీసిన ఈ నాలుగో గదిలాగ అగమ్యగోచరంగా పృుంది,... 

ఈ గదికి ఇంత పెద్ద తాళంకప్ప్స వెసేరెందుకో? ఈ కప్పతాశం చాల్లే 

దన్నట్లుగా ఈ తలుపులకి పాతకాలపు “తిప్పుడు తాళం” ఒకటి కూడా క్ట 

కీహోల్ సేీకెన్లుదీ కనబడ్డం లేదు. అంతా చికటి.... నల్ల టి తెర ఏదో తలుపవ 

తల వెళ్లాడుతున్నట్టుంది. “డి త్తరపు గదికి మాతం వెళ్ళుకుమా, రాజకుమూతా!ో 

అనీ పేదరాసి పెద్దమ్మ రాజకుమారుడికి.వార్నింగిచ్చిన కథ మామయ్య చెప్ప 

వోడు. విలన్ మంతి చేతుల్లో మర్షరై పోయిన రాజదంపతుల శవాల్ని గంధర్వ 

శాపం తీరేవరకు ఉంచాలని సేనాపతి ఉత్తరపుగదిలో దాచేట్ట..., అలొగ్గాన 

వీడు; తను ఇంటికి తీసుకొచ్చి చెరిచేసిన అమ్మాయిల కశేబరాల్నిగాని ఈ 

గదిలో దాచలేదు కదా! ఈ మూడు గదులూ తిరిగినట్టు అందులోక్తూడా నేనె 

పోతానని తాశాలెయ్యలేదు కద! అంటే, నేను బతికుండగా ఆ గదిలో కెళ్ళ 

కూడదు... ఇంకో గడియపోతే వీడు సెకోగాడిలా వొచ్చి ఆ గదిలో కత్తో 

తుపాకీయో తెచ్చి నన్ను చంపేసి ఈ నాలుగో గదిలో డంప్ చేసేసి మళ్ళీ 

గ 
లి 
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నాంపరీ జంక్షన్ కెళపోతాడో యేమిటో!.... నాకీ గాంధర్వ శాపం ఎప్పటి! 
౧ 

వస్తున్నాడు; అదుగో! (శు ఏదో తెస్తున్నాడు.... (లో “ప్లేట్లలో 

౧౨౨మెటు , (బెడ్డు... రణల కతులు.... విస్ పీసొా.....* గాసులు.... 
యాయ డె మి లా (| | ౧౧ 

స్. పకా .. సాసరో రూపాయాలు... అన్ని ఎరగా, పశువాంఛ 
జన్, 

ఏ్మరగా;........ తెచ్చేస్తున్నాడు: సెకోగాడు! ఆ కత్తుల్ఫ్ బెడ్డు క్ య్యడు_ 

అమ్మో! నాగుండె కొసెసొడు పీడు.... నరక పోయు శ్వేను తల్ల యు... 

¥ x స్త 

“సారీ! చాలా ఆలస్యం అయినట్టుంది!” 

వెధవ చిర్నవ్వూ వీడూనూ. అంతా మో.... తేనెపూసిన క త్తి... 

“ఇక్కడ కార్చుందా నముంటారా?........ ఉండండి ఈ తివాసీ పరి 

కు 
cl 

హోశేనో? 

"ఆ కత్తులూ అవీ. మా బాబాయిగారు ఫోగుచేసేరు. బాపున్నాయికదు” 

చూసిసేడు, వెధవ! 

“మీకు చెమట్లు పడ్తున్నాయమిటి? bo సెట్టుకో లేక పోయ రా?” 

నేర్చుకున్నా డెలాగయితే నేం, మర్యాద! 

“దోజ్లంతా పనిచేసి, పాపం అలిసిపోయుంటారు.... కొంచెం మొహ 

మేనా కడుకో_నలి సింది.” 

నౌ కష్టం. గురించి ఈమా(తం మాట అన్నాడు అదెచాలు, 

ఈ*టండి ఇలా కూర్చోండి... . ఇది తిసి జాగ ర పెట్టుకోండి... యాభ 
అలవి 

య్యయిదుంటాయి. వెళ్లేటప్పుడు టాకీ. లో వె వళతారు కదా అని” 

కం అ ర జం... 

“మీరు తీసుకోరా?.... మంచి స్టఫ్. మా చిన్నన్నయ్య తెచ్చేడు కిందటి 
చా 

నెలో. స్కాచ్ అంటారు. అబ్బే; దేశివాళీ సరుకులా చెడూ వెధవ్వాసనా ఉండ 
ag) 

దండ." 

నేను ముందే అనుకున్నాను; కో భ్ఞ కవ కం ముంచిదని. 
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TES నచ్చకపోతే వద్దులెండి mer ఆ వాసన కూడా కిటదా?.... 
వ్ 

మక + బ్ జ ను మీరెశ్ళిపోయాకే తీసుకుంటాను,” 
ne 

న్ 0 “అ 

నన్ను తాగమనడు. నా గుండె కొయ్యడు. వన్ను వీడేమీ చెయ్యడు, 

డు ఆర్రిసు. రషా్యాలో తయార నే మంచిరకం ఆయిల్ కలర్ ట్యూబ్స్తో జప లై్రిై 

అలి 
తా ఒర రేన్వాస్ ముద నా పోర్ పెయిటు అందంగా చేసాడు. దొమ్మ తయార 

PE, 9 

ey స 

య్యేక ఈ గదిలో పడమటి గోడమీద ఆ అల్లకల్లోలం బొమ్మ కీపేసి అక్కడ 

వెళ్లాడగడ తాడ . నేను ఆలిసిపోకుండా | ఫెషిగా వుండెిటటు చూసుకుంటాడు, 

నన్ను అడుగు కింద పెట్టనివ వ్యడు. మథ్య గదిలో నన. క re 

కూచో బెడ తాడు. నన్ను పీల్చి పిప్పి చేసున్న ఆ ఉదో్యగంనించి వి నే ముక్రురా రాల్ని 

చేస్తాడు. హైదరా బాద్ వొచ్చినప్పుడ ల్లా వాష్టీకంగా కబురు పచ నుదన్ 

త ఇ ఈః మారొస్తే ఇక్కడికి తీసు కొచ్చి ఈ కత్తుల్లో వాడి నచ్చిం 

దేదో కనుక్కొని దాంతో నే వాణి ఖతమ్ చేసేసి, తాళం “వేసిన ఈ క న. 

గదిలో పారసాడితడు. ఇతడు వీరుల నంశంలో పుట్టినవాడు, నౌ తప్పులన్నీ 

క్షమించి నాకు డ్మ్గీ బారం కక “౦టూ లెక పోయినా నన్ను వరినాడు... ........ 

వ 4 

ఇవాళ సాయం[తం నాకు నేనెంత ఘోరమైన అపచారం చేసుకున్నాను! .. 

యా భె రూపాయల డబ్బులకో సం ఈ సూర్యవంశ సంజాతుళ్లి, చురుకు కటారి 

PN సుందరాంగుణ్ని- అత్యధిక హృదయ వై శాల్యంగల శః ఆరిల్బని.... 

శాక (తంగా పదులుకున్నాను! 

నాకు భవిష్యత్తు లెదు, | = 

(నా తమ్ముడు, సోదుయాజులు రాయించిన కథ 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్సీః మే 1973) 

“ఒచ్చావా నాయనా. రా! నొనె తిని పాలుపోసేవు. నీకోసం పొద్దుట్నించీ 

టపునంతా వెతికింపి స్తున్నాను[" అన్నాడు సు wens రివినూూ ఇన్ 

స్పెక్టర్ వాసు దేవరాప్ప కనబడగానే. 

నాం నం! చంగ్మలావు 'పీటలో వొక రూమ్ ఉందంపేనూ. పోసీ 

ఆఫీసుకి దగ్గరగా వుంటుంది కదాని, ఎల్లా వుందో చూద్దాం అని పల్ళానండి. ష్ 

“సరే, సరేలేవయ్యా! నువ్వు రూమ్ వెతుక్కొని అందులో దిగి సెటి 

అయే లోపున బోర్లు మెంబరు రానూ వొస్తాడు, నా నా ఉద్యోగం క కౌనా ౩ was 

వెళ్ళనూ వెళ్ళాడు! ఎక్క డున్నావో,ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నావో గుర్తుంచుకొని, 

కాస్త వొళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకొని మరీ సన్నేస్తూవుండు!” 
“బోర్లు మెంబరు వస్తున్నారండీ! ఎవరు సార్?” 

“ఎవరో అయితే మన కెందుకింత వొణుకు? యమ్.__సిక్సొగారే! ఆయన 
గారు అసలె ఉగనరసింహా!__మజ్జాన్నం ఫైట్ లో దిగుతాట్ట భువనేశ్వరం 

నించి! తెల్లవారేసరికి పిడుగులా వొచ్చి పడ్డాది “బలి గాం-నువ్వే మో యన్లీవో 
హోమ్లో నేప; హోటల్లోలేవు, కలెక్షరాఫీసులో లే లేవు; అనా నం స్ 

పతావేలేదు. ఇదుగో, చూడు వాసుదేవరావ్! హె డ్ క్వార్టర్స్ రెవిన్యూ ఇన్ 

స్పెక్సరు ఇలాగుంకే మేం ఉద్యొగాలు చెయ్యలేమయ్యా!--పనున్నా లేక 
పోయినా, బతికున్నా చచ్చినా సరె, "హాడ్ క్యా్యర! ఆరె అంసే తాలూకా తాసి 

లారి దగ్గిర కాకఫోత తాలూకాఫీసు దగ్గిరనా సరే___ఇరవైనాలుగంటలూ 

తె నాతి ఉండవలసిందే! మనకేదైనా పనుత జఏద. మున స్వంత పనులు... 

రూమ్ చూసుకోడమనీ భోజనం చేయడమనీ ఇలాంటివి.__ఇరవై నాలుగంటలూ 

అయిపోయాక ఇరవయ్యయిదో గంటలో చేసుకోవాలంతే! శెలిసిందా?.సరే 

hers అడే పదివెలు! తొరగా గెస్ట్హౌస్ కి దయచెయ. నువ్యూ నా 

పూను బంగారి అక్క డుండండి! నను జీపూ. సైట్ కారూ తీసుకొచ్చిసాను.__ 

నాతో ఒక ప్యూనుంటాడు. నీ ప్యూన్ని పంతు ఆర్లోపల గెస్ట్హౌస్ 
దగ్గిర హాజరవనునీ, వాడు రా శ్రీరి కక్క ద సృండిపోవాలని కబురెట్టు!” 
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అనక పోక్ంనో 

“గెస్ట్హౌసుకూడా యరగ వు నువ్పుకొ ని సక కూడా గెస్టు హౌ సుకొచ్చి 

రిజర్ ద్ర చేయించే నెలాగో. ఇంకా నువు డిఐ చెస్తూ కూచోక వేగిరం ఆర 

కెళ్ళిపోయి అక్కడ న్ని తిన్నగా ఉన్నాయో వేదో చూడు. నేనలా ఆయనో 

వాచ్చస్తాను!” 

“ఆలాగే సార” అని ఇవతల పడ్డాడు వాసుదేవరావు, కాని అతను అ 

చూపించడా నికి నొకెప్టు డో పికాలేదు, నలా. లెదు! చచ్చి చెడీ రూమ్ 

b= 

మాట అని గుమ్మందాటి దాటగానే మళీ బెల్ నొక్కె_డు తా సిల్లార . ఆ శబ్దం 

త నమ్మకంలేని వాళ్ళాగ “కీయ్ వాసుదెవరావూ!” అని స్వయంగా నే శే" 

సొడు. 

“ఆం.” అంటూ మళ్ళి కంగారుగా తాసిల్దార్ రూమ్లో కెళ్ళాడు 

వాను దవతొవు 

తాసిల్లార్ రాగాల) కుర్చీలో వెనక్కి. చారబడి, మెబిలు కింది అడ్డ 

చెక్కమీద కాళ్ళు పెట్టి తమాషాగా వూగుతూ అన్నాడు; “అదికాదూ, బోర్లు 

మెంబరు వొస్తున్నాడయ్యా అని నెన్సెబితేనూ సిక చిమకుట్రి నట్టయినా వె దేమిటి? 

కొన్నాళ్లు నువ్వు బోర్తాఫసులో పన్నెయ్యడం కాదుగాని, నా పీకలమిడికి తెచ్చే 

టట్టున్నావయ్యా నువ్వు!....అక్కెడికెశ్ళేక మళ్ళీ మీరు సాబ్ ఆంపే భాయీ 

అంటూ పిల్చుకుందురుగా న్లెగా సీ. నువ్వు ఇవాళ ఇక్క-డున్నావన్న సంగతి మర్చి 

పోకు!....నువ్వివాళ రెవిన్యూ బోర్లాఫీసులో అప్పర్ డివిజన్ గునూస్తావికాదు, 

జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో టవునారై వి! తెలిసిందా? బంగళాకి వెళ్ళవయ్యా... 

అంచే గంగిరెద్దులా బ్యురూపీసి వెళ్ళిపోతున్నావు. _ఇమేమో మూడున్నరయి 
ఫోతున్నాది. ఇంకో గంటలో ఆయనగారు దిగబడతారు. గెస్టుహౌస్ కెశే క్త 

రెవిన్యూ ఇన్ 'స్పెక్షరు పెళ్ళికొడుకులా చేతులూ పకుంటూ వెళ్ళిపో వడం నొ సర్వీ 

సులో ఎక్కడా చూశ్శేదయ్యా, నిన్ను తస్స!...ఇటుచూడు: నాలుగురకాల 
పళ్ళూ బజార్నుంచ కొని పట్టు కళ్ళాలి. గెస్టుహౌస్ కిచెన్లో కాఫీకి పాలున్నాయో 

లేదో కనుక్కొని, లేకపోతే అప్సరా హోటల్నించి పెద్ద ప్లాస్కు-నింశా జోర్నొ 
ఇటా, చిన్న ఫాస్కునిండా కాఫీ తెప్పించి రడీగా వుంచాలి; హాట్ వాటర్ 

సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉందోలేదో చెకప్ చెయ్యాలి. ఆ వాచ్మేన్గాడు దుప్పట్లూ, దోమ 
తెరా, తలగడా, గలీబులూ మార్చేనంటాడు; నిజంగా మార్చెడా లేదా అన్నది 
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చూసుకో వాలి.... నాాతూమ్ మాతం శుభంగా డెట్టాల్ సోయించి దగ్గిరుండి 

కీన్ చేయించాలి... తెలిసిందా?..:. నీవేష మేమిటి అలావుంది! మొగుడు కొ"పేడా 

మొహం తీరె అంతా అన్నట్టు, తోవలో ఎక్క2ైనా వో అయిదు నిమిషా క్త 

గెడ్డం గీయించుకుని మరి వళ్ళు. ఆ పావ్రత్రా సస్నానుగౌాన ఆఆ పన్లోవ సిగా ఆ 
| 

దొక్కారూడా మార్చుకుని మరీ తగలడు! 
జా వో ఖు గ అష్ 

“వెశ్ళొనానండొ అ అనికూడా అనాలనిపించలెతు ఎందుకొగాని = వాసు దెవ (1 రగ a 

రా పుకీ, 

మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర ప్పుడు 56 జ్రర్రినన్టక్ష 1 నూటఎనిమీదొనారి 

జపించుకుంటూ గెసుపొసు వరండామీద కూర్చొనున్నాడు వాసు దెవరావు. 

నక 2 ¥ 

గెస్టుహా సు ఐదో నెంబరు సెట్ లో రవిన్యూబొర్లు ఆరో మెంబరుగారు 

నిన, పాయంకాలం దిగేరు. వార్ని చూడడానికి ఆర్ .డి.ఓ.గారు, జాయింట్ కఠ 

పలువురు పెడలు, అధికారులు,, పుర్వపము ఖులు వస్తున్నారు, వెళు 
ఈ 

ఐఇకుండా కాగితాలు చూ 

సిన్న సాయకాలం నుంచి మహాయజ్ఞం సాగుతూనే అతల రప 

పటాలు, కాఫీలు, అవండర్ డూఃసబు*లు, ఏపిలు,, బతాయిలు, చక్కెర కేళీలు, 
దై న ణి అని 

(టిబిల్ ఫేన్ సిగరెట్ సెటిలు.ఇవీ సరఫరా అవుతున్న వి, 
షు రు 

రా, తి లగూరియస్ డినర్_ క న 
ఇవాణదయం.ఇస్సటికి పది కప్పుల బి పోర్ ర్నివిటా, ఎనిమిది కాఫి. 

వెసర్న్ సయిల్ (బేక్ ఫాసు ముగ్గురికి_ 
es: కొతు రలు గ 

రండు (టిబిల్ "ఫెబి సిగరెట్ పెఖైలు. 

వెళ్ళిపోతార్ట.అం పే బంగళా అధ, వాస్ మెన్ మూమూలు ఇచ్చుసి రిబ్దీ 
అ 

షర్ కొట చెయ్యడం కూడా అయిహోయిందిఎ 
అన్, 

శా శో ~ వా రద జ న ల్, జ ha 3 గ స్ 
లొటఎరొాబవొటి ౦0) ఈ) యుప NE రు (0 (డయిన ౨రగంటు వ యు ర నం 

ణా 

wut 
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ఇంకో పొవు గంటలోనో, అరగంటలోనో బయల్దే రోపోతారుట_ 

"చిమ్ ఈజ్ వేస్తాఫ్ మనీ.” 

ఇంకౌ ఏం తెమ్మంటారోనని బెంగగా, బెంగ హింసగా, హింస అస 

హ్యూంగా .... అసహ్యం అవమానకరంగా వుంది. 

కరినశిత్ష; 

ఆరేళ్ళు బోర్డాఫ్ రెవిన్యూ ఆఫీసులో పనిచేసే డతను.... రెండో మూడాది 

నించీ మొదలు పరీక్షలు; 

మూడు రెవిన్యూ చెస్టులు-_ 

రండు ఎకవుంట్ 'చెస్గులు.- 

(కిమినల్ జుడిషియల్ చెస్టులు-.. 

సర్వే (టయినింగు- ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ _ 

ఏ పరీత్షి ఇంత కఠినంగా వున్నట్లనిపించలేదు. 

ఇన్నీ ఆయినా. “రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరుగా ర0డెళ్ళు చేస్తెనగాని[పమో 

షన్ లేిదన్నారు.అదీ కష్టమనిపించలేదు... 

కృష్ణాజిల్లా వ్యక్తి కిని. సా ఉద్యోగంలో ఉన్న వాణి. ఈ 
రెవిన్యూ ఇన్ 'స్పెక్స ర్ ఉదో పగం కోసం.విశాఖపట వ? సంపించేరు. 

అదీ ఇబ్బందనిపించలేదు.. 

“ట్ట వన్ ఆర గా వేసేరా? అయ్యో పాపం$ి అని జాలీ వడ్డారంచరూనూ 

“ఎక్క డై శేనేం సార్? కళ్లుమూసుకుని ఈ రెండేజ్ళా ఎట్లాగో గడిపే స్తె 
మళ్ళీ బోర్జాఫీస్ కెళ్ళిపోవచ్చు;” అని సానుభూతిని స్వీకరిస్తూ న ర్ట. పెదు 

ర్లొన్నాడు. .. 

ఛార్జీ పుచ్చుకోకముందే, పద, ఆర్జీవోతోక్యాంపు కన్నారు... 

ఎక్కడో వో పల్లెటూళ్ళో వో కొండ, నిజానికి కొండ రెండూళ్ళ 

భూమీలో. ఉంది. రెండూళ్ళ వాళ్ళూ కొండసించి రాయ కొట్టుకుంటున్నారు. 

ఉన్నటుండి తగాదా బె ల్లేరింది.అవతలి వూరువాళ్ళు మావూరి వప రాయి కొనే 

స్తున్నారం కు, అవతలి వూరు వాళ్ళు మా వూరే కొల గొ చుస్తున్నారంటూను, 

డ్యూటీ. 

రెండో రోజున కుష్టురో గుల సంఘం సు వ్యాథి 

పీడితుల కాలగసీకి _పషుత్వం వారివ్వబ్ తున్న జాగా టవునుకి మరీ భూఠంగా 

wa నా కాాాన్యానాత్ల 
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వుంది; అక్క-ణ్న్ంచి వాళ్ళు వూళ్ళోకి ము షైత్తుకు ౦దికి ఒచ్చి లోపునే వాళ్ళ 

ప్రాణాలు పోతాయని వారన్నారు, కుషరోగుల కాలనీ వూరి నడి మధ్యని పెట్ట 

డానికి వీల్లేదంటూ హెల్తాఫీసర్ రికమెండేషన్ తో రేటు పేయర్ల సంఘం తరష్ప 

నొచ్చిన వ్యక్తి వాదన, తాసీల్హార్తో ఇన స్పెక్షన్. 
డ్యూటియే___ 

మూడో రోజున ఎక్కణ్నిం చెక్కడికో వెయ్యబోయే కరువు నివారణ 

రోడ్డు స్వరూప స్వభావాలు_కలెక్ష ళుగారి ఇన్ స్పెక్షన్ . ఆ రోడ్డుకి ఇరువై పులా 

యెనిమిది (గామాలు. ఆ [గామాల రై.తులనీ కలెక్షరు వారి దర్శనానికి సిద్ధం 

చేయించడం; మొరలూ, ఆర్తీలు పెట్టించడం-_డ్యూటీయేగా, మరి! 

నొలుగోరో జు_ఉదయం తాటిచెట్ల పాలెంలో యిళ్ళు కాలిపోయేయి. 

మధ్యాహ్నం పెందుర్తి దగ్గిరేదో వాగు పొంగి ఇళ్ళలోకి నీళ్ళాచ్చేసేయి. 
కొంపలంటుకున్నా డ్యూటి తప్పదు, కొంపలు మునిగి పోయినా డ్యూటీ 

తప్పదు! 

నషా అంచనా వెయ్యడం, పేర్లు రాసుకోడం, (పభుత్వం వారు తక్షణ 

రక్షణగా యిచ్చే పరిహారాన్ని సక్రమమైన రసీదులు తీసుకుని పంచిపెట్టడం. 
డ్యూటీలే_కాదంచే యెలా? 

ఐదో రోజు_ఆనగా మొన్న.ఏక్కడా ఏ.ఉపదవమూ లెదు కదా. ఆది 

వారంకూడా కదా, ఎక్కడేనా ఓ గది చూసుకుని ఈ యన్ జీవో హోమ్ 
“భూతల శయనంబు”కు స్వస్తి చెబుదాం అనుకుంటూ బయలుదేరుతూ వుండ 

గానే_ 

కలెక్టర్ గారి బంగాళా నుంచి కబురు. 
ఎనిమిదిన్నరకి బంగాళాకి చేరితే_నదిన్నర దాకౌ ఎందుకు రమ్మన్నారో 

శెలవిచ్చిన దాతలు లేరు. 

చివరికి. 

మర్నాడు సోమవారం కదా, కలెక్టరుగారి సతీమణి శివార్చన చేసారని; 
అష్టోత్తరళత నామావళి అర్చన నాగమల్లి (నాగలించ) పుష్పాలతో చేయడానికి 
సంకల్చించార ని. " 

__ అందుకోసం, నూట ఎనిమిదికి తకవ లేకుండా నాగమల్లి పువ్వులు కావా 
అని 
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ఉదయం ఆరున్నర కల్లా కలెక్షరుగారి సతీమణి స్నానాదికం పూర్తి 

చేస్తారు కనుక ఆ పువ్వులు ఆ వేళటప్పటికి బంగాళొకి చేరాలని... 

అవి ఆ రోజు అప్పుడే కోసిన పువ్వులుగా . ఉండా లని-పరమాయిం 
చారు. : 

డ్యూటీ కాకపోవచ్చు కానీ అక్క_డెవరికీ ఆ సంగతి పట్టినట్టుగాసీ, కోనీ 
సం తట్టినట్టుగాని లేదు. “త త్త దఖిలమ్, శంభో తవారాధనమ్"”అని అనుకొని, 

అలాగే సార్ _అన్నాడు, కలెక్టర్ గారి క్యాంపు క్లార్క్ తో. 

నాగలింగ పుష్పాలకో సం కాంభోజరాజు కథలో శరాబంది రాజులాగ 

బయలు దెది విశాఖసట్నం (పక్కనున్న సప ECT TE 

రామకృష్ణ మఠ సము దం, కోస్టల్ బ్యాటరీ సము, దం, జాలరిపేట సముద్రం, 

అ(గహారం సము. దం, టవున్హాల్ నము[ దం, ఇన్నర్ హోర్చర్ సము ద౦_ 

ఈ ఎడున్నూ విశాఖపట్నం వద్దగల బంగాశావాతమనే మహా సము(దమునకు 

ముద వేయని ఊప సము ద్రముల పేర్లు] వెతగ్గాంనాగలింగవృక్షం ఒకటి సాయం 
కాలం అయిదు గంటల |పాంతంలో,. కనుక్తోబిడ్డాది. ఆ చెట్టుగల ఆసామీ... 

పుష్పాలు కాపలసింది రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్ట కుగారింటిలో పూజకి కాదు, కలెక్టరు 
గారింటితో పూజకేనని తెలుసుకొన్నవాడై. వారు “కోరినన్ని” పుష్పాలు సర్ 

చెయ్యడానికి రిలక్టెంటుగానే అంగీకరించినా, ఉదయం ఏడు దాటితేగాని మాగేటు 
మ్మాత్రం తెరవం అని అరవంలో చెప్పేడు. అయొ్యర్నాయన, నాయన్నాయన, 
చచ్చినా నికడుపున పుట్టం, కావాలంపే పాతిక కేజీల పంచదార పెర్మిటు 

నీదగ్గర్నుంచి అప్లికేషన్ లేకుండా తెచ్చి దాఖల్ చేసుకుంటాం, ఈ చెట్టు రేపటి 
రేపటి వేళ పూసే ఓ కలో నూట ఎనీమిది పూలు మాతం మీ బంటునిచ్చి మా 

దొరసానికి రేపు ఆరుగంటలు దాటకుండా సంపుమీ ఆని (ప్రార్థించి _పసన్నుణ్ని 
చేసుకోవడ మెంది, ఎలాగ తేనేమి__ FE 

డ్యూటీ కాకపోతే నేం.మూడు డ్యూటీల్నర కష్టం పట్టింది. 

ఆరో రో జుయమ్ సిక్ గారు దిగేరుగా; 

ఇవాళ ఏడోరో జు. — 

హైదరాబాదునుంచి విశాఖపట్నం ట్రాన్స్ఫరుకదా అని.౫రు వందల 
పరు ఎడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు...ఇంటిదగ్గర కొంత యిచ్చి, టిక్కెట్ 
కొ నుక్తు ని_ఈ ఐదురో జులు పెట్టిన ఖర్చంతా వొకయెత్తూ, నిన్న సాయంకాలం 
నుంచి | ఇప్పటిదాకా వొక మెతూనూ, 
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“నిర్ బేలన్స్! 

ఏదైనా తెమ్మంటే ఏంచెయ్యాలి?-అని బెంగెట్టుకుంటూ, ఇబ్బంది పడ 

కండా వాళ్ళు అడిగింది తెచ్చివ్వగలిగేటంత మాతం డబ్బు తన దగ్గరలేనం 

దుకు_పాపం చేసిన వాడిలా చింత, హింస, అవమానం అనుభవిస్తున్నాడు 

వాసుదేవరావు. 

ఈ ఒక్క కేంపూ యెలాగైనా దాటించు భగవంతుడా ఇకమీదట ఇంకా 

జాగర్తగా ఉంటాను అని మొరెట్లుకుంటున్నాడు. 

స్త % వో 

“నీల్ తెమ్మంటున్నాడోయ్ దొర!” అని గొణుగుతూ యివతలికొ చ్చాడు 
తాసిల్దార్. 

ఏదో_'“తెమ్మంటున్నాడు”-దొర-_అని అర్ధమైపోయింది వాసు దెవరావుకి, 

ఎదతో ముల్లుదిగి గుండె జల్లు మనడం, బిక్క, మొహంలో చక్కగా అవు 

సడొది, ల 

“రెడీ చెయ్యలేదా? ఏమిటలా వెరిమొహం వేసుకుచూస్తావు? బిల్లయ్యా 

బిల్లు ! డబ్బు కరవడం లేదూ నిన్నట్నుంచి?" 

“రం” 

“మరి బిల్లెదీ అంట?” 

చక చకా వేసేడు విల్లు, వాసుదేవరావు, అనుభవంగల హోటల్ బేర 

రాగ, తాసిల్దార్ కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి దమ్ము కొట్టుకొచ్చేసరికి పూర్త 

ఈఆబ౦ది, 

టకటకా వచ్చి బిల్లందుకొని లోపలి కెళ్లి పోయాడు తాసిల్దార్ + జంటే 

(| ఎకౌంటు లెని వాడిచ్చిన చెక్కులాగ వెనక్షొచ్చే శే ఎడు కూడానూ. “ఇ దేమిటోయ్, 

సీకేమెనా మతుందా? ఈ బిల్లేమిటి, ఇలావేసేవు? దీనిమీద లాభం సంపాదిద్దా 

మనా, నీ [పయత్నం?” కష ఆ కాగితాన్ని వాసు దెవరావు మొహాన కొట్టాడు. 

“రామ రామ పిల్లల సాక్షి సార్. నయాపైెసలో సహా ఖర్చయింది 

రాశాను!” 

అయితే వొక్కరోజుకే యాభె తొమ్మిది రూపాయల ఎనభయ్యయిదు 

పెసలై ందంటావుటయ్యా?” 
en 

: “ఒక్కరో జేమండీ నిన్నా ఇ వ్యాళ” 
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“ఏడ్చావులే! ఆయనొచ్చి ఇరవై నాలుగ్గంటలైనా కాలేదు; నువ్వు 
రెండో జులకి లెక్క చెబ్లున్నావుఫో 

ఈ జ్ర యి 

“ఇదంతా ఆయన ఇస్తాడ నే వేశావా?” 

“ఇస్తాడని నేను అనుకోనే లేద్చార్, నిజానికి! అందుకే తమరు వెయ్య 
మనేదాకా బిల్ వెయ్యనేలేదు.” 

కక అదు షటప్!__.ఆస్పరే లెవయ్యా. వెధవ కొత్తా నువూూనూ__కొరగా ఇంకో 

కొయితం తీసుకుని, ఇలా కాకుండా ఏదో. ఆయనకి కష్టం లేకుండా. చూశళొపు 

కదూ! తెల్సిందా?... త్వరగా! ఆయన మళ్ళా పిలుసాడు!” 

వాసు దేవరావుకి అర్థమెందిగాని వెంటనే దిక్కు_తోచలేదు. వెరే కాగితం 

తీసుకుని, మరో నిల్లు వేశాడు. ఐటం ఐటంకి ఖర్చు తగ్గించుకుంటూపోతే పెద్ద 

మిగులు కనబడలేదు._మళీ ఇంకో కౌగితం తీసి, కొన్ని ఐటమ్స్ వదిలేసి 

చేసేసరికి పని సుళువుగా తెమిలిపోయింది.__ 

“ఎ ౦తా?.___ పధ్నాలుగు రూపాయల నలభె ఐదుపెసలు!- పర్తేదు..- 

కదూ?” అని మిస్నివస్గా చూసేడు తాసిల్దార్ | 

కబురొచ్చినప్పుడు లోపలికెళ్ళి, తనపై అధికారుల పైఅధికారి “ఈ 

వూళ్ళో కాస్టాఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కు_వే!” అని ఆనందించినప్పుడు వాసు దెవ 

రావు ఆయన ఆనందాన్ని ఆయనతో పంచుకోలేనంత అధమాధమ మనఃస్థితికి 

దిగజారిపోయినట్లు కనిపించాడు. అధికారులందరూ హీ హీకారాలు చేసినా 

అతని మనస్సు హో హాకారాలే చేసింది 

వారిచ్చిన పదిహేను రూపాయలూ తీసుకో గలిగాడు; కాని, “డోన్ట్ బాదర్ 

ఫర్ ది ఛేన్ట్” అన్నవాక్యంతో వారు (ప్రసరించిన చూపును మ్మాతం వాసు దేత 

రావు భరించ లేకపోయాడు. 

.. నక్క సింహానికి మం[తయిపోయి పులి వేపు అవమానిస్తూ చూసినట్టిని 

_పించిం దతనికి. 

యాభి అయిదు “పెసలు ఇచ్చే సె ఆ అవమానం తగ్గుతుందని ఆని 

పించింది, కానీలేవు, 

0 0 0 
(శ్రీ వారికి నమస్కారములు. | 
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ఇవాల్టికి ఆరునెల అయింది. మీరు విశాఖపట్నంలో డ్యూటీలో జాయి నె 
ఈ ఆరునెలల్లో మీరు నాకు రాసినవి రెండే రెండు ఉత్తరాలు. రెండుత రాలూ 
మీరు డబ్బుకోసమే రాయక పోయినా డబ్బు పరసమనసి మట రెండింట్లోను 

రాశారు, 

“ దెశంలో ఎంతోమంది ఉదో్యగస్తులు వువ్నారు. అందరికీ ఉన్నూళ్ళల్లో 
ఉదో్యోగాలు దొరకవు, అంతమా(తంచేత పొరుగూళ్ళల్లో ఉద్యోగాలు న 

వాళ్ళందరూ మీకుమల్లె నె ఉంటున్నారా? పని తీరలేదేస్సా రు, బాగానే ఉంది 

ఇల్లు దొరకలేదన్నారు. అదీ బాగానే ఉంది. కాని, వచ్చేజీతంఅంతా మీ 
ఒక్కరి కే చాలనప్పుడు, ఆడ దాన్ని సను ఇద్దరు పిల్లలతో టీ విధమైన ఆదాయం 

లేకుండా ఎట్లా _బతుకుతానని అనుకున్నారు? పెగా మీకు నేను డబ్బులుపంపటం 
వొకటా? ఎవరైనా వీం'"పే నవ్విపోతారు! 

“క్రితంసారి మీరు నూటయాఖై పంపమని (వాళారు. నాదొకటి మీదొ 
కటి వుంగరాలు తాక కైట్టి పంపాను. ఈసారి మీరు మాడువందలు పంపమని 

(వాశారు, మళ్ళీ అప్పట్లాగానే ఏదయినా వస్తువు తాకట్టు పెడితే మాత్రం విడి 
పించుకునే అవకాశం ఉంటుందో ఉండదో. నాకర్ణంగాలా, అందుకని నాగొలుసు 

అమ్మేసి ఎనిమిదివందల డెబ్బయి రూపాయలు తీసుకున్నాను. ఉంగరాలు విడి 

పించటానికి నూటఅరవై రెండు రూపాలె ౦ది.. మీరు మూడువందలు ' పంప 

మన్నారు. కాని నేను నాలుగువందలు పంపుతున్నాను. మీ సొమ్ము మీకు పంప 

టానిక్ నాకే మభ్యం౦త ర౦+ " 

“టి. యమ్. ఓ. కనక డబ్బు ఇంతకు ముందే అంది ఉంటుంది. - ఈ 
ఉత్తరం అందిన వెంటనే మీరు తీరిక చేసుకుని నాలుగు వీధులూ తిరిగి ఒక 
చిన్న ఇల్లు, ఎంత చిన్నదయినాసర, ఆఖరుకు వొక్కరూమెనాసరే సంపాదిం 
చండి. అందరము ఒక్క దగ్గరనే పడివుందాము. 

“ఏడెళ్ళవ్వస్తూంది. నేను మీ ఇంటి కోడలినై , ఒక్కసారి కూడా మీరు 
నాకు అన్యాయం చెయ్యలేదు; ఒక్కరోజున కూడా నన్ను మీరు అవమానపరచ 
లేదు. ఎప్పటికప్పుడు నా అదృష్టానికి పొంగిపోవటం తప్ప వేరే రకం ఆలో 
చన్తే లేవు నాకు. ఇప్పుడీ ఆరునెలల్లో మీరు అవలంబించిన ధోరణి చూస్తూ 
ఉంటే చదువులోగాని, లోకా నుభవంలోగాని మీకు సమానమైన వ్యకి నే అయి 

నప్పటికీ ఎందుకో చాలాభయం, కొంచెం ఆ|గహం క ఉన్నాయి. 
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“నాకు తెలిసినంతవరకు మీరు అబద్దాలు చేస్పరు. సాటి మనిషిని మోసం 

చెయ్యడం, అగారవపర్చడము మీకెంత అసహ్యమో నెనెరుగుదును, చేస్తే 

ఒకరికి ఉపకారం చెసారు, లేకపో తే చాతకాదని చెపారు, కాని ఉపకారంలోంచి 

డబ్బు, అశక తలోనుంచి అపకీరి, తెచ్చుకోటానికి అంగీకరించరు. అట్లాంటి 

మీకు, ఈ ఆరునెలలనుంచి ఏ దుష్ట గహం పట్టింది? మిమ్మల్ని పీడిస్తున్న 

వ్యసనం ఏమిటి? మీకు కలిగిన బాధలు ఎట్లాంటివి? అవన్ని తెలుసుకోవాలనే 

కోర్కెకం కె వాటిని మీతోబాటు అనుభవించాలని, ఎదురో్కవాలని అనిపిస్తూ 

వుంది. నాకో ర్కె న్యాయమైనదై శే నాకు అవకాశం యివ్వండి. 

“మీ మీది (పేమచేత ఇంతకంటె కటువుగా (వాయలేకపోతున్నాను. 

స్కూలు మూసేశారు. వేసవికి పాప బడికెళ్ళే పనిలేదు. అందుకని పెగా ఇంక 

ఇక్కడ పుండాలనిపించక, ఉండ లెక నేను ఇవ్వాశే ఇంటికి తాళం పెనైసి 

వుయ్య్యూరికి వెళ్ళిపోతున్నాను పిల్లలను తీసుకొని. మీకు భార్య, బిడ్డలు, డబ్బు, 

అభిమానం, సానుభూతి. ఏది కావలసినా మా నాన్నగారి పెరిట (వాయండి.... 

మ్కీ సులోచన.” 

పక స ఫే 

నూకరాజు నవ్వేడు వాసుదేవరావు చెప్పింది విని. 

అసలె న రాజకీయ చై తన్యం వున్న జిల్లాలో పుట్టి. నువ్వెక్కడ దొరికా 

వయ్యా బాబూ; గవర్న మెంటు సర్వీసంచే. బూ_వే. క టాఫిక్కని తెలుసుకోలేక 

పోయావు. ఇంకెందుకు పనికొసొవు?. 

ఎలా మనవి చేసుకోవాలో అర్థం కాలేదు వాసు దేవరా వుకి.. 

ఎంత సేపూ వెళ్ళు. ఆపని చెయ్యి, ఈపని చెయ్యి-అక్కడ ఆ సప్రయ్ులు 

చూడు; ఇక్క-డీ ఏర్పాట్లు చెయ్యి. అంటూ కొంపలు మునిగి పోయినట్లు అన్నీ 

అర్హంపేనంటూ ఆర్డర్సు జారీచేసే తన డిపార్టుమెంట్ అధికార్లకి._ 

లాభంలేని పెట్టి ఏట్లో పడ తాడా? బవున్నానై రెగా చేసినప్పుడే సరదాగా 

జొయి న్ పోయిన పెద్దమనిషి ఆ పోస్టిలోని న్ అభా కా కష్టనిస్టూరాలు తెలుసు 

కోకుండా నే చేరాడా? "వాడి తినక వాడే పడతాడు!. అని పెదవి విరిచే తన 

సహో ధ్యాయుల కి... 

తను అర్నెల్లినించి సు ఖశాంతుల్తేక, ఏ|శాంతిలేక (బతుకు తున్నాడసీ. 

చివరికి తను క ష్రపడి సంపాదించుకున్న జీతంకూడా తన జేబులోకి వెళ్తుందన్న 
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హామీ లేక భయపడుతున్నాడని.భార్య ద్యారా అమ్మించుకున్న అయిదుతులాల 

బంగారం పోగొట్టుకుని, పదిహేను వందల రూపాయలకు (_పోనోట్లు (వాసి 

ఆర్దికంగా అట్లడుకి,- దిగిపోతున్నా డని. 

ఎలా మనవి చేసుకోవాలో అర్ధంకాలేదు వాను దేవరా పకి... 

ఇది టూ.వె టాఫిక్కన్న aaa అత నునమ్మలేదు, 

ఎవడో మన దగిరికొక ఉపకారంకోసం వస్తాడు. చేస్తాము. చెయ్యము. 

చేస్తే వాడు థాంక్సంటాడు.. చెయ్యకపో తే, వాడుకాదు మనమే సారీ అనాలి, 

ఇక్కడ ఈ థాంక్స్ కేష్ చేసుకుని, ఎవడో ఈ వూరికి డ్యూటీమీద గవర్న 

మెంటిచ్చే అలవెన్సులు తీసుకొని కాంపొచ్చినప్పుడు వాడికి సప్రయులు చేసి; 

ఎవడో ర వూళ్ళో నిశ్చింత గా వాడిఉ దో్యోగం వాడు చేసుకొంటూవుం"ే 

వాడీకీ సర్వీపె పెస్ చేసి తాను మధ్యని ఉండాలిట. పుట్ట, బు ద్రెరిగిన తరువాత 

ఎన్నడూ తాహతుకూ, అవనరానికీ మించి ఖర్చుచె చెయ్యలెదు. pa స్వంత పిల్ల 

లక్కూడా ఒక విష్కెట్ల ప్యాకెట్లు. ఒక వందగాముల అంగూర్ దాక కొని 

ఇవ్వడం అనవసరం అనుకున్న వాడు ఆ చేతులతోనే ఈ స్వాములందరికీ 

టోర్న్విటా, ఏపిల్చ్సు అపై మాట్లా డిలే ఫారిన్ విస్కీలు సప్రయ్ చేనున్నాడు. 

ఇది టూ వే. ఎలా గంది; (తీవ కదా అన్నాడతను, 

“ఇదుగో చూడూ, వాసుదేవరావ్? టు_వే గానీ (తి-వే గానీ; ఇందులో 

నీకు కీగేర్ణి ఎలాగైతే అంటదో, త్రైలంకూడా అలాగే అంటుకోకూడదు;..., 
యింకొ సీపొస్టు నయ్యం, గొయ్యిపడితే పూడ్చుకోడానికి సో ర్సెసున్నాయి. 

మౌ డిపార్తు మెంటు తీసుకో. మావాళ్ళు ఎంత సేపూ తే. తే. అనడ మేగాని ఈ 

వెధవలు నలో తెచ్చిపెడుతున్నారు అన్న ఆలోచనే ఉండదు! [వెంక _టావని, 
మాకొక రీజినల్ డిప్యూటి దై రెక్టరున్నాడు; అయనగారికి సన్నెండుమంది 

పిల్లలూ, పన్నెండు జిల్లాల జూ్యూరీస్డిక్షనూనూ! ఆయనగారు ఏంచేసాడో తెలు. 

సునా? గుంటూర్లో బయల్టెరుతాడు జీపులో పెళ్ళాన్నీ, ఆరుగురు పిల్లల్నీ ఎక్కిం 
చుకొని. ఈ వేపున్న ఆరు జిల్లాల్లొా ,పనిహేనురోజులు టూర్ చెసాడు. మిగి 

లిన పదిహేేనోజులూ పెళ్ళాన్నీ, మిగిలిన ఆరుగురు పిల్లల్నీ వేసుకుని, ఆవే 
పున్న ఆరు జిల్లాల్లోటూర్ చేసాడు. ఇంత మందికీ ఇన్ని నోట్లా (పతీనెలా సప 

యిలు మేంచేసుకు పోవలసిందే; అలాచెయ్యక పోతే_ ఎముంది; చెడపడానికీ 

చట 'పెయ్యచాలునన్న ట్లుగా ఎక్కడో పర్. బాగులేదంటాడు. అనేసి, 
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(శ్రీకాకుళం వాణ్ని అనంత పురానికి, కర్నూలువాల్లి వీశాఖపట్నా సికి (టూన్స్ఫర్ 

చేస్తాడు. మొన్నామధ్య మౌ సూపర్ వెజర్ ఒకడు ఈ ఖర్చులూ, నలుగురూ 

పోగేమకుని బాధపడ్డంచూసి ఏడుపులో నవ్వు వెలగబెడుతూ అన్నాడు; ఇలా 
ఆరుగురేసి పిల్లలతో ఒక్కసౌరిగా మీదపడి రోజుకి వందరూపాయలు ఖర్చు 

పెట్టించే బదులు; ఒక్కొక్క- జిల్లాకి ఒక్కొక్క బిడ్డని చొప్పున సన్నెండు 

జిల్లాలకీ పర్మనెంట్గా ఎలాట్ చేస పె ఏదో చందాలు వేసుకునో. పంతు 

లేర్చాటు చేసుకొనో,ఆ పిల్లల్నందర్నీ మన పన్నెండు జిల్లాల స్టాపూ పోషించి 

పెకి తీసుకురాలేక పోతామా అని!. 

వాసు దేవరావు ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఈ కధ విని. అతనికి నప్వురూడా 
వచ్చింది, “ఎవరట్లా అన్నది. మొన్న సెంటర్లో మీతో మాట్లాడుతున్న (కిష్ట 

మూ ర్తి గా రేనా” అన్నాడు. 

“ఇంకా నయం కాదూ! ఇంతమాట అని వాడీంకా ఇక్కడ ఉండడ మే! 
అతనిప్పుడు కడప జిల్లాలో ఏదో స్పెషల్ పోస్టులో అఘోరిస్తున్నాడు!.... 
అందుచేత. 

పః స్త స్త 

(“తోన్ బాదర్ ఫర్ ది ఛేస్డ్!” 
౦ ౦ ౦ 

“పరవా నన సార్! మేం మీకు ఇచ్చుకున్న దనగా యెంత క్ర మీ 

దయవల్ల మాకీ లెసెన్సొస్తే మీరే మాకు ఇంతకి న్యూరెట్లు ఇచ్చినట్లు! 
౦ ౦ ౦ 

“మొన్న గెస్టుహొస్లో ఎరేంజ్ మెంట్స్ తిన్నగా _ లేవని క్రి 
గా రుకూడా ప ట్ చేసేరయ్యా!..జగ రగా వుండు .లేకపోశే సీ స 

పోయిందిగాని మధ్యని మా వుద్యోగాలకీ, పరువుకీ యసరు!" 

రు బద 
శ 

టి 
త) 

శ్ర? 

0 0 0౪) 

“కొండంత దెముడికి కొండంత పతి ఇచ్చుకో గలమా. వాబూ, బతు కే 

వొక గడ్డిచపోచ అన్నాడు కవి. ఈ తృణం మౌ (బతుకుతో సమానం, ఇదే 

పదివేలనుకుని స్వీకరించండి బాబూ 

0 © త 

“ఎప్పుడూ డబ్బు తిర్చుయి పోతునా దక్ గో కేనా, వెవవగోలా 
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అం"పే మ రేమిటనుకున్నావు! ఎన్నాళ్ళయినా 

వెళ్ళు! కబుర్హతో కాలక్షేపం చెయ్యక 

సువ్వూను! హెడ్ క్యార్లం స ఆ 

కొ త్తవదర్తేదే దెమిటి, నీకు! వెళు 

తిన్నగా పని చూడు.” 

రె 

ల 

0 ౦ ౦ 

౧ ఈ పాల్వెన్సీ సర్టిఫికెటు తమ రిప్పిన్తై మీపేరు చె్పకొని స్టేట్ 
నా్థంకిలో తోను పెట్టుకుని మావాడు చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకుని సెటిలవుతాడు, 

బతుకంతా బలాదూరుగా తిరిగి చెడిపోతున్న వాణ్ని ఓదార్లో పెచ్చు ఖ్యాతి 

ఆమకి మిగుల్తుంది; మీ కలంపోటుతో వొక జీవితం నిలబడుతుంది. మ్ కష్టం 

పుంచుకో ౦లెండి_...” 7] 

| ౦ ౦ 0 

ఈ రకం మాటలు వినడం అలవాటు చేసుకున్నాడు వాసుదేవరావు 
(కమ [తమంగా. అంతేకాక, 

0 ౦ ౦ 

[“నోనో _ లేదండీ. క్షమించాలి. మీరు చెప్పినట్టురాస్తే యిం కేమన్నా 

ఉందా, అది ఎంత పెద్ద రిస్కో మీకు తెలియటల్లేదు ___ భూమి మీ ఆ(క్రమ 
ణలో లేకుండా మీరు పట్లాకో సం (ప్రయత్నిస్తున్నారు. మీ రాజకీయ నాయకులతో 
మీరు బాగానే ఉంటారు. ఎటొచ్చీ నుమ్మల్నే బతక నియ్యరు. ఇటు ఊళ్ళో 
జనం, అటు ఆఫీ సర్హూనూ, కక్కుర్తి రిపడినా కడుపు నిండాలి కదండీ. స 

చెప్పిన దగ్గర ఇప్పుడు ఎకరంనేల ఇరవై వేల రూసాయలమ్ముతోంది. ఐదెక 
రాల పట్టా అంతే ఇలతురూ పాయలు! మెరు నన్ను య్యాభి రూపాయలకి కొనాలని 

(టయ్ చే చేస్తున్నారు ఎందుకండీ, పొసగని వ్యవ హారం! ఒక్క ఆఫీసరు కేంపొస్తే 

నాకు రెండువందలయి పోతుంది!” 

ఫ్య Kk i 

“ఏమిటి సార్ ఈ డ్యూటీలు, చచ్చిపోతున్నాను! కణంత్రీరిక లేదు, 

దమ్మతీ ఆదాయంలేదూ అన్నట్లుగా ఉంది నాపని. ఆదాయం లేకపోతే పోయింది 

ఖర్వ్ఫో?.... ఆయనెవరో కలెక్టర్ గారి _ఫెండట. యూనివర్శిటీలో ఏదో నెల్లాళ్ళ 

పనియర.నొతా చ్చాడట్క త తనకీ, తన అసి పెంట్సుకీ తన కుటుంబానికి మెస్ పెట్టు 

సన్నాట్ర! వాళ్ళ మెస్సు కాదు గాని నా పనంతా మెస్ చేసేసేడు! పది కేజీల 
గ్గ కో ర జ ఆ నీల “a 

బ౮ణదాఖలు బటు తపా ( కడ సయంగా వొస్పచెప్పమని అర్హరు. వాళ్ళ దగ్గర 
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సునం డబ్బులు పుచ్చుకుంటామా సార్? ప్చ్! డబ్బుల్లేముందిలెండి, ఇవ్వాళ 

ఖర్చుచేసాం రేపు భగవంతుడు మనకిసాడు!_ ఎంత లైమ్ వేస్తండి, బెంత' 

ఎన వేస్తు” 
“పది, సాల్వెన్సి సర్టిఫికెక్రుగా ; ఇద్దాం. ఇద్దాం ఇంకామనం మీరుచెప్పిన 

ఆఫీ వివరాలు చెకప్ చెయ్యలేదు....డాక్యు మెంట్ చూశ్ళేదు.... ఆందులో మౌ 

తాసిల్హారున్నాడే, “ఇలు” అని అనేసరికి కండిషన్ రాయంచే సాల్వెస్సి నిర్ణ 

యించొద్దని పేచీ పెపైసున్నాడు!....టయిము రావాలి కదా?.చచ్చి బోతున్నానండీ 
తీరిక లేక, అన్నిటికీ ఒక్క రెనిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరు ఎక్కడ చస్తాడని ఒక్క 
ఆఫీసరుకీ కనికారంలేదు!.... మళీ కనిపించండి; మా ప్యూనుగాడికి మీ ఇల్లు 

స! ఎప్పుడో వీలు చూసుకుని వోమారు వసాలెండి... .ఆ వెధవ, మళ్ళా 

సమయానికి మీ ఇల్లు తెలీదంటాడేమో, కొంచెం వాడలా అనేయకుండా చూసు 

కోతతీఖతి తర్వాత నేనొచ్చి నిమిషాలమిద జరపవలసిన కార్య(కమం అంతా 

జరిపిం చేస్తాను; ....అలాగే అఆలాగే___దానిశేం వుంది, నే చెపాగా!” ఈః రకం 

మాటలు మాట్లాడ డం కూడా నేర్చెసుకున్నాడు (కమ [కమంగానే. 

0 0 0 
"మీ దగ్గర్నుంచి ఉ శ్రరం లేకుండా మళ్ళీ మూడునెలలు క. 

నిన్న మీతో మాట్లాడదామని (ట్రంక్ "అలిఫోన్ కాల్బుక్ చేసే మ 

(మనిషి) దొరకలేదన్నారు. ఈ టెలి(గాం చూసుకుని వెంటనే hey కశ 

వారం సాయంకాలంలోగా మీరు వుయ్య్యూరికి రాలేకపోతే శనివారం ' మెయిల్లో 

బయలుదేరి నేనే వచ్చస్తున్నాను. సులోచన.” 

“వెంటనే రండి" అని శులి|గాం ఇద్దామచి 'అలిగాఫాఫసుకి బయలు 

దెరిన సులోచనకు అంత క్ష _పంగా ఆఫీసర్గారి ఆర్డర్ లా చెలి|గాం ఇవ్యడం 

అమానుషమని తోచింది. తనకెంతో వుత్మంం౦ఠగా ఉండొచ్చు, ఆయన్ని అతి 

తొందరగా కలుసుకోవాలని, కసిగా ఉండొచ్చు, అత నినిర్హ క్యుంపట్ల . శాని ఇద్దరి 

మిధ్య |పేమబంధం వాటన్నిటిని _తోసివేయగలది. 
“పదకొండు రూపాయల ఇర్మవై పెసలవుతుందమ్మాలో 

సులోచన సర్చుతీసి ala పెట్టుకుంది. తొమ్మిది రూపాయల్నర వుంది 

“భ్పిద్రారు మాటలు తగ్గిస్తే సరిపోవచ్చునంటున్నాడు కిట్రికీ అపతలాయన, 

కాని, ఆయనతో నేను మాట్లాడ బోయిందే తక్కువ, నేనిచ్చే టెలి గామే 
తక్కువ. ఇంకా ఎట్లా తగ్గించేది?" అనుకుందామె. ఫారం తీసుకుని ఇవతలి 
కొచ్చింది, 7 

“హాక్రీబూ! .సీ దగ్గర రెండు రూపాయలుంే ఇవ్వు, ఇంటి దగ్గరి 

సాను” అన్నది సులోచనే అక్కడ కనబడిన పోస్ట్ మేన్ తో. 
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“థరూర్ తల్లీ "అని ఒక ఉత్తరం, రెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు పోస్ట్ 

మేన్, " 
ఉత్తరం వాసుదేవరావునుంచి ఓ. 

“నేను మీ గురించి అనుకున్నప్పుడే మీరూ నా గురించి అనుకున్నారు” 
ఆని ఉప్పొంగిన. హృదయంతో ఉత్తరాన్ని ముద్దు వెట్టుకుని పిప్పింది 

సులోచన, 
“కాని, ఉత్తరం తెరిచాక ఆమెకి చాలా నీరసం వచ్చేసింది. 

“డియర్ సులోచన.నువ్వు కులాసా అనుకుంటాను. నీకు ఉత్రరం 

రాయలేక పోయాను. నిజం చెప్పలేక, అబద్ధం ఆడలేక 
“పస్తుతం ఆనుకోని ఆపదలోపడ్డాను. ఇందులోంచి sista పడక 

పోయినా, మనం వెంటనే కలుసుకోవచ్చు. నేను ఇన్నాళ్ళూ ఏ విషయమైతే. 

సీతో మాట్లాడడానికి సంకోచించానో అది నీకు తెలియజేయగలిగే ధైర్యం ' 
నాకు కలుగుతోంది. అంతులేని సత్యాలను చెసే ప్ప జీవిత ౦. సత్యం రహస్యం 

కాజాలదన్న సత్యాన్ని కూడా నాకు కి ష్టతలెకుండా బోధపరుస్తూ వుంది. 

క ఊఉ తరం సనను-నికు డబ్బు కోసం (వాయటంలేదు, అభిమానం 

కోసం, అ కోసం _వాస్తున్నాను. 

“రేసటి కోసం ఎదురుచూస్తూ, ---నీ వాసుదేవరావు 

గుండెల్లొ నుంట బయల్లెరింది సులోచనకి, పన్నెండురో జూల (కితం 

నర వేసిన ఆ స్ట తరాన్ని Wars చది వేసరికి, 

ఏమిటి, అయన చిక్కుకున్న ఆపద? 

దొంగతనమా! రంకుత నమా? 

కొట్లాటా, హత్యా? 

స్కగ్లింగా, బాక్ మెయిలింగా? 

ఫోర్డరీయా,, ఎమ్ బెజల్మెంటా? 
ఎందులో ఇరుక్కున్నాడు? 

రహస్యం._సంకోచం. సత ం.జీవితం_క్లి ష్ట షత_సానుభూతి___ 

పదజాల మే క్రొ త్తగా వుంది. ఎదిగిన వాటే పదును కనబడుతోంది... 

ఎదిగాడా దిగజా లేడా? 

"సానుభూతికోసం రాస్తున్నాను.” అని రాశాడు. 
ఇంకొక టెలి గాం వారం తీసుకొంది సులోచన. 

“కష్టాలు కలకౌలం' వుండవు, ధైర్యంగా ఉండ ండి. సులోచన” 
ఫ్లో 0 sk 
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ప గుండెల్లో బరువును గుండెల్లోనే అణచివేసింది సులోచన. అందుచేతనే 

కౌటోలు, గుండెలర చేతుల్లో పెట్టుకుని తం|డిగారింటికి చేరింది. 

“అమ్మా! ఇదేమిటీ ఘోరం, చూడూ” అంటూ ఇంటికి చేరగానే తంగడి 

గారు వార్తాష(తిక అందజేశారు. ఘోరం అన్నమాటకి భయపడడం మానేసి 
చాలా రోజులై ౦ది. కాని తండిగారి కంటిలో గి(రున తిరిగిన చెమ్ముచూసి. 
ఇదేదో ఘోరమే అయి వుంటుందని వణుకు పుట్టింది. సులోచనకు కొన్ని 
కకకాలపాటు పేపరు చూడటానికే బుద్దిపుట్టలేదు, చేతిలోకి తీసుకొన్నాకూడాను. 

సుఖాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడ ము, కష్టాన్ని తానే దిగమింగుకోవడము 

నేర్చిన సులోచన. ఆ నిమిషంలోనే మళీ, తానై పోయింది. 
“విశాఖ పట్టం, ఆగస్టు 27.__రివిన్య్యూ డిపార్ట్ మెంటుకు చెందిన వాసు 

దేవరావనే ఉదో్యగి 'వేయి తంతు బసాలకు సర్మిట్ ఇప్పిస్తానని ఒక 

ఆసామీని నమ్మించి, అత నీవద్ద పది హీనువందల రూపాయలు లంచంగా పుచ్చు 

కొన్నాడని రుజువుకాగా, సదరు వాసనుదెవరాప్తను ఉదో్యగంనుంచి బ రృరఫ్ 

చేయడ మేకాక, ఆతనికి రెండేళ్ళ, కఠినశిక్ష విధిస్తూ ఈరో జున__తీర్పు 
చెప్పారు. ఈ కేసును.__నిర్యహించారు. (1 ఉం 

* కఠినళిక్ష _ అనేది Rigorous Imprisonment క్కితెలుగు, రాష్ట్ర 
స్తాయిలో రెవిన్యూ డిపార్ట్ మెంటు,. (పభుత్వ శాఖలో, అతి (పముఖ మైనది. 
ఈ శాఖలో Reveaus “Inspector (రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టర్) అనేది ఒక 
ఉదో్యగం "పేరు. రూల్సు (ప్రకారం ర (పభుత్యశాఖలో చేరిన (పతి వ్యక్తి 

ఉన్నతో దో ్యగానికి పమోషన్ పొందాలంళకే కనీసం రెండేళ పాటు రెవిన్యూ 

ఇన్ స్పెక్టర్ గా (R.1.గ్రా పనిచెయ్యాలి. లేకపోతే, ఆ వ్యక్తికి ఎంత సర్వీసు 
వున్నా, ఎన్ని పరీక్షలు పాసయివున్నా సరే (పమోషన్ ఉండదు. ఈ RI. 
ఉద్యోగ కాలం రెండేళ్ళనీ, “R.1. కోర్సు” అని, Courrse of Rigorous 
Iwprisonmen: ” అనే అర్థం వ్యంగ్యంగా స్ఫురించేటట్టుగా, ఆ శాఖలోని 
ఉదో్యగులు వాడుతారు, “వమోషన్్టవచ్చిందా" ఆంసే, “ఏదీ ఇంకా R.f. 
కోర్సు కాందే” అని, “నీ R.]. కోర్సు ఎక్కడ గడిచింది” అనీ. అలాగ 

% సక ఈ కథ ఆం ధజ్యోోతి స చదివిన కొందరు (శ్రీకాకుళం 
క్యాంపులో మా జాయింటు క్ రెక్టర్గా రతో_మీ వాడు చూడండి ఎంత పచ్చి 

నిజాలు కధల్లో రా సేస్తున్నాడో_అని పితూరీ చేసేరట. జె.డింగారే నాకుచె పే బరు 

ఇలా నన్ను - ఈ కారణంగా సిశాఖపట్నంలో చీవాట్లు పెట్టిన ఆ జెండి.గారు 
అలా హైదరాబాదు చేరగానే నన్ను పాడేరు ఏజన్సీకి. బదిలీ చేస్తూ ఆర్షర్చు 
పం పీరు. అయితే అది నాకు కరఠినశిక్ష్షగా పరిణమించలేదు. 
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= = రాపాయ సత ఇనా 

(“ఉదయం” వీ'క్తీ = ఉగాది సంచిక 1990) 

యి పారెసుకున్నాడా 

ఎనిమి దళ్శకిందట ఒకనాడు ఉదయం మా ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగితే 

అన వెళ్ళి తలుప్పతీసేః ; చక్కగా (దె డెస్ చేసుకుని మొహంలో కాంతి పోసుకున్న 

రీ పద్దెనిమి దెళ్ళ కురాడు నిలబడి ఉన్నాడు; అకు డ. నేను తలుపు తీసీ తియ్య 

గానే సనా శేరు వెంకటాచలమండి, చినవా శేరు. నుండొచ్చాను. మ్ బట్టలు 

ఉతికే నారాయణ మా ఫొదరండి” అని Kina చె ప్పుడు. 

“ఓహో, నువ్వా? చదువుకుంటున్నాపుట కదు?” అన్నాను, దయగా. 
“అవునండి. తొమ్మిదో క్లాసండి*” 

“రా; లోపలికి లా; అక్కడే నించుండి పోయేవేంటి?* అని ఆ అబ్బాయి 

అంత సేపటిదాకా లోళ-: రాకుండా నేనే అడ్డుగా వున్నానన్న పంగతి దాట వేసి 

దారి ఇచ్చేను. 

“అదికాదండి, మా నాన్నగారికి రా తినుండీ ఒంట్లొ బాగలేదండిః ఒకే 

జ్వరం. మీరు ఈరో జు కాంపెలారని, మి బట్టలు ఉండిపోయాయనీ చాలా బాధ 

పడి పోతున్నారండి. అంచేతండి.. 

“అంచేత? నువ్వుగాని ఆ బట్టలు తీసుకు బయల రీ సే వెమిటి?” అన్నాను 

మరింత దయగా. 

“వృరరడం సక కాంపుచెం దాటిపోకుండా మీ బట్టలు మీ కందిం ౦చే స్తై 

మీకూ. మా నాన్నగారికీ కూడా హాపీగా ఉంటాదని._” మంచిపని చేస్తూనే 

ఏదో పళ్చా తాప ధోరణిలో అన్నాడు వెంకటాచలం. 

తమరి ఇ! బటలు?” 

“కిందను సెకిలు శ్రాండు కున్నాయండి. మీ ఇల్లూ, పేరూ సరిగా తెలుసు 

కోకుండా మేడమీదికి తెచ్చిడం ఎందుకని కిందనే ఉంచేశాను సార్. ఒక్క 

నిమిషం!”అని చకచకా మెడ మెట్లు దిగి వెళ్ళి ఒక్క నిమిషంలోనే బట్టలు పట్టు 
కొచ్చెడు. 

చాకలి నారాయణ కొడుకు వెంకటాచలం ఆ విధంగా పరిచయం అయ్యేడు, 
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_నొకు! ఆ క్నరాడి వేషం భాషా నాకు దాగా సచ్చేయి. పదిమంది నుర్యావస్తుల 

కుటుంబాల వాళ్ళ బట్టలు ఉతికే చొరరి కొడుతు కనక ఆ అబ్బాయి మంచి మంచి 

బట్టలు వేసుకోడంలో వింత ఏమీ లేదని సరిపెట్టుకున్నా అతని మాటలో యాస 

లేకపోడం, ఆ “మంచి,మర్యాదా” వంశ పారంపర్యంగా వచ్చినవి కాదనీ, 

వాడి సౌంత సంస్కారమే అనీ స్వయంకృషేనసీ తెలిసి పోతోంది కదా. 

నొ బట్టలు మాత్రం తెచ్చేడు. “మిగతావి అంత అర్హంటు కాదన్నారండి 

మా నాన్నగారు” అని. లెక్క పకారం అప్పగించి; వెంటనే వెళ్ళపోలేదు, వెంకటా 

చలం, మా అమ్మాయి అక్కడొక కుర్చీలోకూచుని, ఎదురుగుండా టీపాయి మద 

పరుచుకుని తదేకంగా చూస్తున్న రీడర్స్డై జెస్టు సంస్థవారి (గేట్ వరల్డ్ 

అట్లాస్ మీద పడ్డటుంది, వాడి దృష్టి. ఆ రోజుల్లో మూడు వందలరూపాయల 

ఖరీదుండే ఆ అట్లాసు వాడికి అందుబాటులో ఉండదన్నది నిస్పంశ యం. అందు 

చేత వాడు వీలైనంత సేపూ ఆ అట్లాసులోకి మా అమ్మాయి చూస్తున్నంత సే 

సేసాడన్నది ఖాయం. తనంతట తాను “ఆ పేజీ తియ్యండి, ఈ పేజీ తిప్పండి” 
అని అడక్కు పోయినా; వాడు మా అమ్మాయితో సమానంగా ఆ అట్లాసులోకి 

తొంగి చూడ్డం మా అమ్మాయికి ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుందేమో అన్కి అను 

మానించి నేను వాణ్ని ఆ విషయంలో నిరుత్సాహ పరచాలని నిశ్చయించు 

కున్నాను, క్క డయిరెక్ గా “అలాంటి ఖరిదై న అట్లాసు ల్లో సీతల దూర్చకురా 

ఒరె చాకలి కురాడా” అవి చెప్పేడాసిక్ నా సంస్కారం కు కూడా అడ్డు తగిలింది. 

అందుచేత నేను గుప్చప్గా లోపలికెళ్ళి, ర్డీ ముఫయి ప తెచ్చి 

వెంకటాచలం మొహంమీద రెండు చిటికెలు వేసేను. వాడు తలఎ త్తి నావేపు 

చూసేడు. 

జన. నాన్నకి ఒంట్లో చావులేదంటున్నావుకదా.మందులికీ వొటికీ అవుసరం 

వొస్తుంది, చః ముఫ్ఫయి రూపాయలూ పట్టు కెళ్ళు. తరవాత లెక్క చూసు 

కుందాం. అన్నాను. 

వెంకటాచలం డబ్బు అందుకుని “థాంక్యుసర్” అనేసి డబ్బు ముప్ఫయి 

రూపాయలూ ఉన్నాయా ఆని లెక్టయినా పెట్టుకో కుండా జేబులో పెసేసుకుని 

మళ్ళా అట్లాసులోకి చూడ్డంతో, మా అమ్మాయి ఆ పుస్తకాన్ని తపమని పెద్ద 

చప్పుడు చస్తూ మూససి (స్పింగ్ తన్నినట్లు స్పీడుగా నిలబడింది. వెంకటాచలం 

నాతో; “సార్; ఆ అట్లాసు ఒక్క_ సారి తిరిగేసి చూడొచ్చునా, సార్?” అన్నాడు. 

Ra 
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మా ఆమ్మాయి; (ఎంతైనా నాగ్గివిడ్డ కదా) గొప్ప ప్మేటనై జింగ్టోన్లో, 

“క్క మార్!” అని పర్మిషన్ ఇచ్చేసి అక్క. ౯్రీంచి వెళ్ళి పోయింది. 

వెంకటాఛలం నిర్భయంగా మూ అమ్మాయి ఖాళీచెసిన కుర్చీలో కూర్చువి 

అట్లాస్ తిర గెయ్యడం మొదలు సె'టైడు. 

మన దగ్గిర కూలిడబ్బులు తీసుకుని మనకి చాకిరీ చెసే పనివాళ్ళ కొడు 
కులో కూతుశ్ళో మన పిల్లలు చదివే వుస్తకాలు స్వతంత్రంగా చదివేస్తేనూ 
మన పల్లలు ఉపయోగించే ఫర్నిచరూ. వెహికిల్ఫూ చనువుగా ఉపయోగిం 

చే సైనూ. మనం స సహించం. కాని గబుక్కున ఎదైనా అనడానికి కూడా నూకు 

పోలు రాలదు. అలాగని వెంకటాచలాన్ని ఏదోరకంగా చిన్నచూపు చూడ్యాలసి, 

అ సంగతి వాడికి బోధపడెటట్లుగా ఆ ఉద్యమం సాగాలని నాలో రేగిన కోర్సొాక్ర 

చావలేదు. అందుకనే కాబోలు; నేను ఇంకో కుర్చీలో కూర్చుని సంభాష. జి 

మొదలెట్టాను. 

“ఎంత చదువుతున్నావు నువ్వు; తొమ్మిదా?” 

కోడీ యో E 

ఉల్లద్రి స్రీ స్తాయికి అందదు. స్కాంలర్లి ఎటివనుఃో 
కడ ట్ర 

i 

“అంతగా నీకు అట్లాస్ సరదా ఉంటే ఈ నారెప్పుడి నా ఒక సెలవు 

రోజుని రా ,అక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు వేసింది స్కూల్ అట్లాస్ అనిఉ౦ది, ఆది సకఇళ్చ 

నాను. ఈ అట్లాస్ కొన్నాక మౌ పిల్ల లు దానీ మొహం చూడ్డం మానేసే 

“లది నా దగ్గిరు ౦ది సార్” అన్నాడు వెంకటాచలం నావేపు చూడ 

కుండానే. 

పనివాళ్ళో. వాళ్ల పిల్లలో మన (పిమిసిస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు 

అటూ ఇటూ చూసి ఏదో చిన్నవస్తువు జేబులోనో బొడ్లోనో దోపెసుకుని 

చల్లగా జారుకోకుండా కౌపలా కాసే సంస్కృతి, నాలో కూడా ఉండడం 
వల్ల కాకపోయినా, నేను నా సరదా కోసం నా పిల్లల వికాసం కోసం 

మూడు వందల రూపాయలు పోసి కొనుక్కున్న ఆ ఆట్లాస్ గురించి, లేదా 

అందుటో ఉన్న గొప్ప విశేషాలను గురించి వెంకటాచలం మెప్పుగా ఎదైనా 

అంతే (న్రైబర్స్ ఎన్వీ. ఓనర్స్ ప్రైడ్) స్వీకరించడం కోసం మరింత సేపు నేను 
అక్కడే కూర్చున్నాను. కాని వెంకటాచం తన ఆనందాన్ని గాని విభమనుగాని 
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నాడో పంచుకోక పోయేసరికి నాకు బోరుకొట్టి; “స 
ఈ తలుపు దగ్గిరిగా వ పభ్ళు.మినాన్న&ి శోద్లగా 

ళ్ 

Ped 30 

అనీ చెప్పని చాను, 

అగ ఇ ళు ఉద్య అద మ్య కా విల అధ అద అని ,.* bare me జ చ గా మటు 
ధరా చ| రో క చదివి వదిలణసి క ల జ au రం స య 

కొట్రాస్ శేషన్ గానో, అనిపించి బటటలు గాని అడుకో.శా నిడి Mr se 

నూ ఇంటికి అంతకి ముందుగాని ఆ తర 

న నిడి గది ఎ ద్ _ అ ల టి శ. ఉరీ ఇ ణా 
చలం మా ౦౦టిికి రెండో సారి (నాలుగళ్ళ తంపట) రారమవం ఎలా జరిగిం 

దం పేను ___ 

విశాఖపట్నంలో భారత నౌకాదళానికి చెందిన “వూర? ఖా లయ” 

(ఈస్తర్న్ నెవర్ కమాండ్ ఉంది కదా. ఆ నంసతో చావిలర సెయిలర్్స 

(అనగా అవివాహిత నావికుల)కో సం హాస్టల్స్ లాంటివిటాడా ఉన్నాయి. ఎక 

డెక్కడి సురల కోకతో వచ్చె నావికులూ, ఇక్కడ శిక్షణ పొందెచాహ 
ఉం ఖా 

హాస్తల్సులొ "ఉంసరరగా కొందరు, పన్మానెంటుగా దొందిదు ఉంటారు, “సుతాః 

భో జనా, పుఠా౦ నా” టి ఉ దో గులు, వాళ్ళు. అయి తే Ye ఛో జనం 

నిదా కాక వేషం కూడా అవసరం కదా. ఈ “నావికులు” అమ దుస్తులు, 
దుప్పట్లు ఉతికించుకోడానికి ఊళ్ళో చాకళ్ళని పెట్టుకోనక్క_్లేకండా (డానికోసం 
సమయం వృథా చెయ్యక్క ర్లేకుండా) కెంపస్రోనే దోధీలు, ధోరీభూబ్ొలు 

(పభుత్వ నియామక నిర్మాణా అపల్లి అమరి ఉంటాయి. ఆ కారణంగా నాయి గేళ్ళ 

కిందట రెండు “*ధోభఖి వుద్యోగాలు భాళీ పడ్డాయి. ఆస్పటికి వెంకటాచలం 

ఇంటర్ రెండో ఏడాది చదువు పూర్తిచేసి ఎంప్లాయిమెంట్ ఎక్స్ఛేంజిలో తన 
పేరు రిజీసర్ చసుకున్నందువల 

ట రా 
భో హజంగా ఇతనికి ఆ ఉద్యోగానికి ఇంటర్ 

పూకి వెళ్ళమని కాగితం వచ్చింది. వెంకటాచలం..ఆ ఉదో్యోగం నెసు చెయ్యను; | 
హా 

అందుచేత ఆ ఇంటర్వ్యూ కే వెళ్ళను, అని మొరాయించేడట; నారాయణ నా 
దగ్గరికొచ్చి మొర పెట్టుకుని “ఆడికి తమరంచే గవురవం బాబూ. తమరోసారి 
నిప్పి వొప్పించరా?ో అని వాడి ధోరణిలో (కాళ్ళా వేళ్ళా పడి) నన్ను అడి 
గేడు, “సరే, ఏదో నాకు పెట్టి మీ కు రా౭ణక్ని నౌ దగ్గిరికి పంపించు; అన్నాను, 
ఈసారి నారాయణ నా బట్టలు కొన్ని పతికి ఇస్తిచెసి, తను అర్జంటుగా ఏదో 
ఊ రళున్నానని, ఈ బట్రలు వెంకటాచలమే మా ఇంటికి అందచెయ్యాలనీ చెప్పి 
“తన పాత్ర తను సమర్దవంతంగా నిర్వహించేడు. 

“ఇంటర్ పేసయ్యేవుకదా, డి గీకి చదువుతావా, లేకపోతే ఏదె నా ఉద్యో 

ఆరేనుకో బోయి పారేసుకున్నాడు [53] 

ఓ 

J 
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గానికి వెళతావా? నీకూ ఇరవై ఏళ్ళు దాపేయికదా, మీ నాన్నకి చేతికి అందు 

కొస్తావని ఆడుగుతున్నాను!” అని (వొర౦ఖించాను, సంభాషణ. 

“ఉద్యోగం దొరికితే చేస్తానండి,” అన్నాడు వెంకటాచలం. 

“ఇహానేం మరి! ఎంప్లాయి మెంట్ ఎక్స్చేంజికి వెళ్ళి సిలు రిజిసర్ 

చేయించుకో. గురునాథరావుగారని, అక్కడ పనిచేసే ఆఫీసర్ ఒకాయన నాకు 

తెలుసు. ఏదెనా ఉద్యో్యగానికి కాల్ లెటర్ వచ్చేటట్టుగా నను మన. | 

“రిజిస్టర్ చేశానూ, కాల్లెటర్ సాలా ఐతే ఆ జాబ్ 

నొకిష్టం లెదు ఫారో, ప్యూన్ పనై నో చస్తాను గానండీ, Fe పవి: SR చెయ్య 

నండి. ” అన్నాడు వెంకటాచలం. 

సినరాలేవీ నాకు తెలియసట్టు నటించి సంగతంతా వెంకటాచలం నోటంపే 

రాబపేను. ల అయితే నేం నోయి! నెలకి సన్నెండు వందల రూపాయల 

జీతరి ఇస్తాయుకదా, పైగా ఈ పని అయితే నేదృకోడం తప్పులు చేయ్యడం 
ఉండపు, స్ు, మాట పడకుండా అవలీలగా పనిచేసీగలపు. నన్నడిగితే 

ఇందులో చేరిపోడ మే బెస్టు ” అన్నాను, 

“చదువుకున్న వాడికం'పే చాకలాడు మేలని మీరేదో పాత సామెత చెప్ప 

చెప్పొచ్చు గానండి, నేను ఆ సని కూలికిగానీ జీతానికిగానీ చెయ్యదల్సుకో 

లేదండి.” అని ఒక్క చేణం ఆగేడు, వెంకటాచలం, 

“అచేం అలాగ? కులవృ త్తిలో అవమాన పడవల్సిందేం ఉండ 

కూడ స్" అన్నాను, 

పెంకటాచలం సన్నగా నవ్వేడు . “మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక ఇస్సిడెంట్' 

చెపానండి." అన్నాడు, 

“చెప్పు చెప సృ. అన్నాను. వాడు ౦చెం ఉషారులో పడితే నేను 

పాఠం చెప్పడం సుళువయిపోతుందన్న వీమాతో. 

“చప్ప చెస్సు_..అన్నారుకెదండ సొర. ఇది చెప్పుక సంబంధించిన 

సంగతేనంచ. మా వీధిలో వెంక పేశ్వర శర్మగారని ఒకౌయన ఉన్నారండి, 

ర్రొటాక్సాఫీసుతో క్షర్కండి. ఆయేసమీద ఏదో కం'పేంటొ సే స స్పెన్షన్లో 

పెమేరండి. ఎన్ క్యయిరీల్ లో శర్మగారికి ఫేవర్ గా కొన్ని సాక్ష్యాలొచ్చేయండి. 

త ఓసారి ఆఫీసర్ గారితో స్వయంగా పునవి చేసుకుందామని శర్మగారు 

టికి పశ్తరండ. ఎధి తలుపు గడియ పెట్టుంపును, తలుపు ఎన్నిసార్లు 

పిల్చినా యెవటూ రాలేదెందుకని తలుపు సందులోంచి చూసేడంటండి. సరిగ్గా 

మయానికి ఆఫీసర్ గారు లోపలి పరండాలో తన చెప్పు తెగిపోతే రిపేరు చేను Ci 
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కుంటూ కసబడ్డారటండి. ఇంత లోకీ ఆఫీసర్ 
గార్ని చూడ్డానికి సిటీ ఎంసోరియం 

పొ్యపయిటర్ సిలకంఠ౦గా రొచ్చి-
--ఏం దియా, అయ్యగా రెం చేస్తున

్నారు. 

అని శర్కగార్ని సలకరించేరటండి,
 సీలకంఠం౦ గారికీ శర్కగారికీ నాగా దో స్రీ 

కదండి; అందుకని శర్యగారె మో, అయ్యగారు కలవ త్తి చేసుకుంటున్నా
రని 

Y 

జో శే ఫై యిద్దరూగన ప్వుకున
్నార ఉంచ ఆ తరవాత మరేంటెందో; ఓబయ్యగారు 

మర్నాడు శర్యగార్ని పిల్చి-సొరీ పంతులుగా రూ
, కు కేసులో నేను మీశేమీ 

పృభరారం చెయ్యలేక పోయానండి, మరిం కులవ్ఫ త్రీ చేసుకోవలసిందేనండి
 

అసి చెప్పుసి ఉదో్యగం క్రీసిసిన ఆర్షర చేతికిచ్చేశారటండిం
. 

రి గుండెలు తీసిన బంటూ, ఎంత మాట అన్నావరా! జాయకున్ 

నిర్హాంత పోయాను సన
. 

“నేను పదోక్తాసు చదువుతున్నప్పుడే ఈ ద్ ఖీ పని చెయ్యకూడదని నిక్ష 

యించుకున్నానండి. 
ఓరోజు సోషల్ మేష్టారు ఒక పాఠం బోరపరచడానికండిః 

గుడ్డమీద అంటించి మడత పెట్టిన ఇండియా మేస్ ఒకటి శ్రచ్చేరండి. పాఠం 

బ్ర్వ్వపోయాకండి, అమేప్ని ఎప్పట్టాగ మడత పెట్టడం మౌస్దారిి చేతకాలే 

దండి. మాక్తాస్ సీడర్ సురేష్ ఆ మాప్ తీసుకుని ఫ్రై చేసేడండి, కొని మడత 

మరింత సాడ్రైంది తప్పా అతనికీ చేతగాలేదండి. అప్పుడు మా మేష్టారేమో; 

అపిచ్న వెధవల్లారా; కుకు చాతకాద(రా ఈ పసి. ఇంకటాచలానికి ఇయ్యిిః 

క్షణంలో మడత సెసేస్తాడు' అన్నారండి. శను_అలాగే సార్. అనే వరకూ 

అందరూ నవ్వేరండి; ఆఖరికి సరిగ్గ మడత ె'కేక కూడా నవ్వేరండి. అదుగో, 

అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నానండి; 
ఈ జన్మలో చొకలి సని చెయ్యకూడదని!” 

వెంకటాచలం చెప్పిన రెండు సంఘటనలూ 
నన్ను గా ౫ పర్చిన మాట 

నిజమే. ఐనా సరె. అతని చి త్తశుద్ధిని ఫాంక్ నెస్
 నీ మెచ్చుక్ కుండా 

ఉండ 

తేకపోయాను. బగా, వెంకటాచలం ఇంత ఫాగ్గరుబోతుక నంగా నిర్భయంగా 

మాట్లాడిన అతని తండ నారాయణ మీద నాకున్న సానుభూతి సంకటాచలాన్నిి 

క్షమించగల బౌన్నత్యం కై దార్యం నాతో స్థిర పరిచింది. అందు
వల్ల ; ఆ మరుచటి 

లలో 'వెంకటాచలానికి మరొ (పభుత్వ కార్యాలయంలో ప్యూన్ పోస్టుకి 

ఇంటర్వ్యూకి రన్ముని పిలుపు వచ్చినప్పుడు ఈ నియామకం చేసే అధికారి 

సలాహుద్దిన్ నౌ క్లాస్ మేట్ అయి
 వుండ డ ౦వల్లి 

అతనితో గటిగా చెప్పి ఆ 

ప్యూన్ ఉద్యోగం వెంకటాచలానికీ ఇప్పించగలిగేను. 

ఈ నాలుగేశ్ళపొటూ 
వంకటాచల౦ సంగతి నేనాశే పట్టించుకోలేదు. 

దాలా దూరానికి ఇల్లు మారడం౦పర్సి దాక్రరి పనికి నారాయణకి బదులు మౌ క్రొ త్ర 

ఆరేసుకో బోయి పారేసుకున్నాడు 
410: 
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ఇంటికి గ్రిగా ఉన్న సుబ్బయ్యని పెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడైనా వెంకటాచలం 
గురొస్తే అతగాడు ఇంటర్ పాసయేడు కనక, చదువుమీద ఇంట రెస్టూ స్వయం 
కృషిమీద నమ్మకం ఉన్నవాడు కనకా డిగికి _పయివెటుగా చదివి, టెప్తూ, 
బారుహాండూ నేర్చుకుని బు గుమసొగానో ఫనోోగాఫర్ గానో అభివృద్ధి సాధించి 
ఉంటాడని ఊహిస్తూ వచ్చాను; మొన్న ఆదివారం అతిగాడు నార్తు పూర్ణా 
మార్కెట్ దగ్గిర కనబడేబటంఠ వరకూనూ. 

“బావున్నా వా ఉదోో గంలో ఎమెనా అభివృద్ది వచ్చిందా?” ఆని పరా 

మర్చించాను. 

“బాగులేనండి. ఉదో్యగం సంగతంటారా; మీరె గెల్బారండి అన్నాడు 
వెంకటాచలం. 

“నేను గెలనడ మేమిటి. డుధ్యనిఫో అన్నాను. 
“దం తేనండి. చాకలాడికి ష ట్రినందుకు నేను చాకలిగానె బతకాలని మా 

నాన్నగారితో బాటుగా మీరుకూడా ఒకప్పుడు అనుకున్నారు కదండి! అందుకని 
nee గెల్బారంటున్నానండిొ 

“నువ్వు కోరిన |పకారం నీకు నేను ప్యూన్ ఉదో్యోగం ఇప్పించేను 
కద్రా; మళ్ళీ ఇడెం మాటి అన్నాను. 

“అంతా అలొ జరిగిపోయిందండి, సలాహుద్దిన్ గారున్న ఎడాదిపాటూ 
ఏం మోశానో, కాగితాలు. ఆ తరవాత కాగితాల మోత పోయి బట్టల మోత 

తగిలి చాకలినై పోయానండి,* 

“ఆదిలో జరిగింది? త రవాతొచ్చినాయన నిన్నమెనా డిస్మిస్ చేస్వేడా?” 
“ఆలా చేసినా బాగుండేదేమో! కాని, సలాహుద్దిన్ గారి తరవాత వొచ్చిన 

రాసులింగస్వామిగా ెకి ఓరోజు అర్హంటుగా వాకిలి కావలసి వస్తె ఫోసీ కదా 

అని మా నాన్నగార్ని వప్పగించెనండి. నేను మా నాన్నగారి కొడుకునని 
తెలిసే వరకు డబ్బులిచ్చి చాకలి పని మా నాన్నగారికి ఇచ్చేరండి. ఆ తర 
వాత; ఒరె వెంకటాచలం; నువ్వు ఇవాశ నుంచీ ఆఫీసుకి రాకు, బంగళాలోనే 
ఉండిపోయి ఏరో జు బట్టలు ఆరోజు ఉతికేసి ఇంటికి వెళిఫ్ క. నికు ఆఫిసు వాళ్లు 
నెలనెలా జీతం నీ కాళ్ళ దగ్గిరికి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేసే ఏర్పాటు చేసాను, 

ద్ద కష్టం! ఓవర్ హెడ్ టాంకులో సమృద్ధిగా నీళ్ళుంటాయి. 
బ్బుగుండలు, సోడాగుండ, నీలిమందు, గంజి, ఏం కావలిసినా నీ 
యాపెసా పడకుండా అన్నీ నేను ఎర్పాటు చేస్తాను. రోజూ ఒక్క 

పూట పనిచేస్తె చాలు; నెలజీతం పన్నెండు వందల రూపాయలూ సీకొచ్చేసుంది. 
పెగా నెలకో పదిరోజులు నాతోబాటు నువ్వుకూడా టూర్లకి ఫొలో అయినటు 

దాసి నెలక్ రెండునందధ్లల్లు తక్కువ కాకుండా టి.ఏ. కూడా ఇస్తాను; అన్నా 
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కీల. 
రండి: ఏదో, పెద్ద ఆఖసం గారు కదా అని మొహమాటపడి ఒప్పుకున్నందుకు 

చివరికి వర్మనెంటుగా చాకలినై పోయానండి, వారు ఒక్కపూట అన్నారు 

గానండి; ఉదయం ఉతుకుడు మధ్యాన్నం వ్ర ఇలాగ రెండుపూటలా పనొచ్చి 

నౌ నెత్తిమీద పడ్డాదండి. రామలింగ స్వామిగారు (టాంసృృ రై వెళ్ళిపోతూ తన 

దగ్గిర ఛార్జి తీసుకున్న సుబ్బరామశాస్త్రి గారికి చెప్పుశారండి. “దిస్ వెంకటా 

చలమ్ ఈజ్ ఎ జెమ్ ఆఫ్ ఏ ధోధి, ఇతన్ని ఆఫిసుకు మాతం మార్చుకు 

జిని! అలాగలాగ చాకలాళ్లై అయపోయొనండి. మా ఆఫీసులో ధర్మయ్య అని 

ఒకడున్నాడం౦డి, వాళ్ళకి తండి తె తాతల కాలంనుంచీ చెప్పులు కు విజిన 

స్నండి. అలాగే గంగయ్య ఉన్నాడండి. వాళ్ళకి లక్ష్మీటాకీ సు దగ్గిర ఒక 

"సెలూన్, అదికాక శ్రీనివాస కళ్లారాణ మండపాన్ని అనుసరించి స ఉన్నా 

యండి. ఐనా వొళ్ళిద్దర్ని ఆ పన కోసం పిలవడానికి ధె ర్యంలెని మా అధికార్తకి 

నాద మాతం గొప్ప అభిమానం సార్ ఎ 

“గుమస్తా పోస్టు ఏదైనా వాళీ వస్తె దరకాస్తు పెట్టుకో. కొంచెం నర్వీసు 

అయింది hss, ఏదో ఇంటర్ దాకా  చది'వేవు కనకానూ నీకు ఇసారేమో, 

ఆ తరవాత నువ్వు గుమస్తావె పోతే చూస్తూ చూస్తూ నిన్ను బట్టలుతకడానికి 
పిలవరు కదా.” అని ధెల్యం చెప్పబోయేను. 

“ఆ సరదా తా పేర పోయిందండి. కిందటి నెల్లో రెండు పోన్లు లొ చ్చే 

యండి. అందులో ఒకటి బి.సి.కి రిజర్ వేషన్ కూడానండి, అందుకనండి; దినం 

తప్పక వారి మురికి అంతా వదలగొడుతున్నాను కదా, నా మురికి బతుకు తెల్లా 

రృక పోతారా, నాకో పోస్ట ఇయ్యకపోతారా,అని అయ్యగారోనూ అమ్మగారోనూ 

రూడా చెప్పుక కున్నానండి.. కాసీ, నేను తప్పుకుంచే బట్రలుత కడాొనికీ వేర మని 

బని పెట్టుకోడం; దానికి చేతి డబ్బు కర్పవడం ఒకటీ నీ: యెగా బట్టలు చర 

గడం మారిగిశ్ళయిపోడంలాంటి రిస్కులొకటి సీ! అందుకని నా  కింకొక రాత 

లేదనుకుంటానం ది.” 

“హోసీ ఒకలా చెయ్యి. బట్టలుతి కట ప్పుడుకొంచెం మోటుతనం ఉపయో 

గించి;కా స్త్రీ చిఠగు- నాడ రు తగిలించీ: ఇస్త్రీ ల, బట ప్పుడు మరికొంచెంహిటు 

పెంచీ నీ? నె పుణ్యం చూపిస్తే ఏమెనా మార్పుకి అవకాశం ఉండొచ్చే మో?" 

“సారీ సోర్. సా స్వభావంలో ఉన్న బేసిక్ మోరల్ నన్ను ఆలాొ చెయ్య 

నివ్వదండి. ల 

“సర; నా కర్ణంటు పనుంది: నేను వెళ్తాను, ఎప్పుడైనా కనిపిస్తూ 

ఉండు, మా పల్ల అందరికీ నువ్యం కు అపేక్ష, నీకు తెలుసు కదా! మి నాన్నని 

అడిగేనని చెప్పు.” అని వెంకటాచలాన్ని అక్కడితో వదిలేశాను, స్ట 
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(“జోోతి” మాసప్యతిక-.నవంబరు 1978) 

రా వా. Fae క ఆం నై థ్ 
నో ఇవా ఇన్లో 

వడా. సనో నా అల న్య స్యా 

ఏర్ కండిషన్స్ రూము తలుపు తెరుచుకొంది. తలుపు తెరిచి వోరగా 

నించున్న ఒరియా నౌకరు మహాపా. తో వినయంగా సలాం చేస్తూ PE 

గారు దై చేమన్నారు సార్ తమర్ని" అన్నాడు. 

“సరి! ఎంతజణపయింది?” 

“బదునిముషాలయింది సర్ * 

“ఫోన్ చేశారా?" 

“లేద్భార్ . వారే స్వయంగా మన రూం దగ్గరక్ చ్చి పిలిచారు సర్ 

కూ! 

కుర్చీదాకా వెళ్ళికూడా అందులో కూర్చోకుండా దాన్నో సౌరి గి|రున 

తిప్పాను. నా నా మనసులో ఆలో చన్లుకూడా గి|రున తిరగడానికి (పయత్నం 

చేసేయి, ఎమ్, డి. గార్నోపారి కలవగానే. “పేక్షిట్ ఈజీ బాస్” అన్న ధోర 
ణీలో నలభయి రెండు మెట్టూ దిగి రెండో అంతస్తులో వున్న ఏమ్ ఊగార ఖో ద్ 

దగ్గిరకి వెళ్ళాను. 

ఎమ్. డి. గారి రూం తలుపుకి మీదుగా ఆయన ఖాళీగా వున్నారని తెలిపే 

పసుపు పచ్చదీపం చెలుగుతోంది. దర్వాను రెండుచేతులా నమస్కారం చేసి 
తలుపు తెరచి పట్టుకున్నాడు. 

“గుడ్యార్నింగ్ సర్” అంటూ లోపల (పవేశించాను. 

మేనేజింగ్ డైరెకరుగారు తన సీటులో లేరు. రిలాక్సింగ్ సోఫా సెల్లో 

ఇద్దరికీ సరిపడే సోఫాలో కూర్చుని వున్నారు. సింగిల్ చేర్, ఎదురుగా టీపాయ్ 

ఖాలీగా వున్నాయి, 

“గుడ్మాణింగ్. హొ ఆర్యు మిస్టర్ కృష్ణయ్య :” 

“ఫెన్ సర్ ఎ” అని న Ao 

“ఐనో. జనో: అని చిరునవ్వుతో నా చెయ్యి ఆడించి పీజ్ వీ సిపెడ్” 

అన్నారు. 
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“భ్రాంకూ ర సర్, * ఆంటూ కూర్చున్నాను. 

మేనేజింగు డ్రైరెకరుగారు కాలితో బెల్ నొక్కారు. జపనీస్ క్రైమ్ 
మూ f 

ఇంపెన చప్పుడుతో pean మరుక్షణం దర్గాను తలుపు ఓరగాతెరచి వి 

యంగా వంగాడు, 

“ఎవర్నీ వంపొదు, జెన్ మినిట్ + తని కరుగా హా నానరు బల 

(ఎ [0 Pa శ) 

“ఎస్సార్” 

తలుపు మూసుపుంది.త లుపుకు పెన అవతలకీ ఇవతలకీ కనపడే క 

2h Tr 

హ్ 

దీషం అందంగా వెలిగింది. ఆది అలా వెలిగినంతకాలం అ గదిలోకెవరూ 

అడుగు పెటడానికి వీలెదు. 
ల రా 

ఎం. డి. గారు సోఫాలో దిండు సరి చేసుకుని విశ్రాంతి తీసుకునే భంగి 

మలో కాళ్ళుజాపి కూర్చున్నారు. 

సిగరెట్టు సెమైతీసి ఆయనొకటి వెలిగించి 3 పిమై, రైటరు అందించారు 

నాకు, 

ఒళ్ళంతా మెలికలు తిప్పుకుంటూ * “ధ్రాంకు్యూ సర్ అన్నాను: సిగ రెట్లు 

పెమైను సుతారంగా దూరంగా తోస్తూ. 

“స్రీసుకోండి. మిరు కాలుసారని నాకు తెలుసు.” అన్నారు ఎం, గె 

చాగుండదని తీసుకున్నాను, దర్గా ఐన ఫారిన్ సిగ రెట్టు రండుదమ్ములు 

పేల్చి భయంగా చూసున్నటు నటించాను. “స్యయంగా నా రూంకొచ్చి పిలిచా 
టే ళా 

: 

రట సార్” అన్నాను, 

“షురు సదుపాయంగా కూర్చోండి” ఆన్నారు ఎం. దీం 

“వోస్తర్! నాకిలా బావుంది” అన్నాను కుర్చీలో యిబ్బందిగా కదిలి. 

“కీతో నేను ప్రదినిమిషాలు గడపాలి. మిరు సౌఖ్యంగా కూర్చోడం నా 

అభిమతం'” అని. టీపాయిని చేతో నాకాళ్ళ దగ్గరకు కోశారు. “మీరు దానిమ్ద . 

కళ్ళు పెట్టుకుని ప హి యిగా. కూర్చుంటే, న్ు ఉనా మర *ఇదలమీద యె బం వెస్టు 

చెయ్యకండా మాట్లాడ గలను. క్ అన్నారు ఎమ్.డి. కఠినంగా 

తప్పిందిగాదు. 

కుర్చీలో వనకు్కు వారబడి, కాళ్ళు రెండూ శీపాయమిద రెస్టుచెసి, మా 

యింటి 5 త ఆఫీసులో నూ రూమ్లోనో కూర్చున్నట్లు కరార్చిన్నాను. కంగు 

సెజు ఫారిన్ సిగరెట్టు ఇంకొ ముప్పాతిక భాగం పుంది. 

స ¥e య. ఫా 
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“నేనిక్క_డికి ఎం. డి. గొ వచి వచ్చి రెండేళశ్ళయింది!” 

“వసా ర 

“ర రెండేళ్ళలో మిమ్ముల్ని స్వ యంగా కలవ డ౦_ఇవా న సవా వేశంతో_ 
బి 

కనీ_అఆవసరం౦ ద రన్న తను ర్న బాప పెటడం లేదు” అన్నాను, 

“హుంచిదె, కొని కాగితాలు చూసినంత మాత ౦చేత బోధపడనివి ఏవి 

ry షె రాడొ డం (3 అ క 0 . గ్ర హ్ రాడి పున్నా wa కూడా మిమ్మల్ని [శమ పెట్ల ఎండా మీ డిపూటీతో మాట్లాడి 

“యసాఇర. ఆయన నాతో అవుడప 

పలానా ఏషయం గురించి అడిగారు. ఆర 

డు చెపారు. జాస్ పిలిచారు; 

సారు అంటూనూ. ఆర్షర్చు పడా 
G 

క శ 

eb 
ల్ో 

ఫల యవి రిలీఫ్ గా వున్నస్పటికి తమరు నన్నేపిల్చి అడగలేదేమా అని అప్పు 
డప్పుడు ఖేదం కలుగుతూనె వుంటుంది నాక” అన్నాను. 

విం. డి. గారు అందంగా నవ్వారు. “క డిపార్లుమెంటులో ఏ దెనొ ఫెలు 

కౌగితందాాారా నాకు వివరం ఆమూలాగంగా అందించలేక పోతే నేను ముందుగా 

పిలిచేది మిన్ముల్న. కాని మీరు దొ రక. కాగితం సెతిలఅవకండా నా దగ్గరుండి 

బోవడం నాకు యిష్టం ట్ క, మక డెప్యూటీ చెప్సిస దానిమీద ఆధారపడాల్సి 

వస్తూ౦ది!.___ఆ సంగతి మికెస్పుడూ తట్టలేదా!” 

కాళ్లు టీపాయ్ మీదినుంచి తీసే 

ఈ ప పూటగాడు ఇంత సని నత అని నొకు కసి కలిగింది. నిమ్మకు 
Dyn మాటలో గోతులు తవ్వుతున్న ఎం. డని చూసి భయం 

“లేదుసార్. ఆలా నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు. బెదిబె, నేను దొరకలేద 
న్నారా సార్? అన్నాను: చిన్న ఆధారం ఏదైనా దొరక్క పోతుందా, డా 
యించలేక సోతానా అని, 

“కంగారుపడకండి కృష్ట్ణయ్యగా రూ. సరిగ్గా కూరండి” అని ఆయన 
లేచి మళ్ళా నను యిందాకటిలా కాళ్లు జాపి కూర్చునేవరకు ఆ మర్యాదల్లో 
కాలం గడిపాడు. *ఈజీగా కూర్చోండి. మీరు బిగిసిపోయి కూ ర్య్పొవలసిన 
అవసరం లెదు, ద మీ కెవ్యరూ ఫోటో తియ్యురు! అన్నారు మధ్యలో. 
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విషయిం ఏమిటంటే, మమ్మల్ని చూడాలనుంపే నాకు కు ఒకే కత. 

నా పి,ఏ.తో చెప్పడం. మీగురించి నేను ఈ రెండేళ్ళలో నూటతొమ్మిదిసార్లు 

స హల ద్యారా కబురు చేశాను. అందులో ఏడుసారే మీరు నాకు దొదికారు. 

. మిగిలిన నూట 6౦డు సార్హుకాడా, దురతృష్టపళా త్తు మీద ee 

నుళ్ళా కాళ్ళు టీపాయ్ మీంచి ఉశాను, 

ఎ౦.డీ. తనుకూడా బిర బిగిసి ర్బున్నారు. “పని లొంభనొ 

అందుకు శ మీరు యింటిలళోగానీ, ఆపీసులో మి రూంలోగాని, 

చివరికి ఏదెనా పద్ ాగానికి అభ్యర్థులను ఇంటర్ హా ఇ చెసేటప ప్పుడు గాని కౌళ్ళు 

రండూ పేవితమీదచ పెడతారుగదా. ఆలా కూ న్ (ఫగా మాట్లాడండీ_అం పే 

ఎ౦దుకు గడీకోసారి కాళ్ళు తీ తీసేడం, బిర విగిసి పోవడం ఈ అర్ధంలేని లాంఛ 

నాలు?” 

సళ్ళు పటపట కొరుక్కున్నాను. ఎవడో కాకారాయుడు చెప్పులు కొరికితే 

మాతం; అవన్ని నిని ls తీసుకోడ మేమిటి ఈయన? 

“కురు (పతిరో జు ఆఫీసుకు పదిగంటలకు వాలి. పావుతక్కువ 

పదకొండుకు నసారు. ఒంటిగంటకు లంచ్ బోర్డుపెటి మూడుగంటలకు తీస్తారు 

బదుగంటలకు వెళ్ళి కోవచు చ్చు. కౌని నాలుగి ౦టి కే ha త్తం 

మీకిచ్చే మూడువేల తూపాయల జీతానికి మీరు పనిచేసే రోజుకు మూడే 

గంటలు $” 

మీరనేది నిజంగాదని నా అనుమానం” అన్నాను. ఆయన మాట్లాడుతూ 

ఆగకఫోకతే అదీ అనలేనేమో అనిపించింది. 

“మీకనుమూనం. కాని నాకు నమ్మకమే'” అని కళ్ళు రెండూ మూసు 

తన పెద్ద శేబిలువై పు చూపించి “మీరేమీ అనుకోకపోతే” అన్నారు. 

నేను లేచి నిలబడ్డాను, యాం|తికంగా. 

“నా "శ్రేవిలు సిద ఎర పేపరు వెయిటు కింద -బపుచేసిన కాగితా 

వెళ్ళి తెచ్చాను, 

ఆయన కళ్ళు తెరవకండానే అన్నారు. 

“ఆ కాగితాలో అంకెలు చూడండి. అవన్నీ మీరు, ఆఫీసునించి, అఫిస్ 
36 
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"చెమ్లో ఆపరేటడు 4 సహాయంతో మాట్లాడిన ఇనిఫోన్ నెంబర్లు, ఆఫీను Ee 

తు రోజుల సంఖ్య చేత ఆ లిస్తుతో. వున్న "ఎలిఫోన్ నెంబర్ల సంఖ్యను 

సే రోజుకు సరాసరిని నలభై రెండు క కాల్చుపడ్డాయి. చః పలిఫోన్ కాల్స్ 

పమ త త్తం కంపెనీ చెల్లి ంచవలసిన నై సొమ్ము గురించి కాదు నాబెంగ. కం"పినీతో 

వొక ఇ ముఖ్య అధిక క్ రోజుకు మూడే మూడు గంటలు ఆఫీసులో కూర్చుంటూ, 

నలభై రంగు మూళ్ళు నూటఇరవయ్యారు సీమయమహవాలు. వరు జలిఫోన్లో మూట్లాడు 

తూనే గడిపితే. ఇంక మీరు పనిచేసినదెంతా అని నా సదసత్సంశ యం 1 

ఒక లి ప్రపాటు కళ్ళు తెరిచి నావేపు చూసి, వెంటనే కళ్ళుమూసి తల 

ఎకె తారు సశ 

నను గుటకలు మంగేను. *సార్....* అన్నాను. 

“ఒక్క మనవి” అందామని ప్రయత్నం. 

ఎమ్.డి, గారు చెయ్యడ్డం పెట్టారు. కళ్ళు మూసుకునే మాట్లాడారు. 
“నాకొచ్చిన సమాచారం, దానికి ఆధారం_..వీటి విషయం లోతుకు 

వెళ్ళొధసీ, అక్కర దనీ నేను మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను, సమాచారం సేక 
రించడంలో నాకొక శిక్షణ వుంది....నేను మీ కంపెనీలోకి ఎమ్.డి,గా రాక 

పూర్వం అనేక వుద్యోగాలు చేశాను. అందులో దినేప్మతిక విలేఖరి పని ఒకటి. 
అప్పుడు Yu TO చిన్న! న్ ఓసారి bea రా ర్త పరము ల దొన్ని 

పతికరో వెయ్యాలా అక్క ర్లదా అని సంచెపూం వచ్చి మా ఛీఫ్ ఎడిటర్ నాకు 

కబురు చెశారు. నేసు వెళ్ళాను. ఈ వార్త నిజమేనా అన్నారు. “నిజం కాక 
పోతే నేను పంపనని మీకు తెలుసుకదా" అన్నాను, “నీమీద నను న్యుకం లేక 
కాదు; ఈ వార్త నికెలాగొచ్చింది, రెలుసుకోవాలనుంచి అన్నారు. “ప్మతికా 

విలేకరులు వార్రలు అందిస్తారుగాని వొటినితామెలా సంపాదించారో చెస్పరండి” 
అన్నాను. " ఈజలాంటి న సౌ ర్తలు _ఎచురి సై దెబ్బలాట లొసాయే మో” ఆన్నారు. 
భత “న్నా న కళ జా థ్ ఖో ల లల గి. తననూ లో వెయ్యశ మో మవానడ మో మిరు చూసుకోండి: దెబ్బలాటొ సైనేను చూసు 
A పంటాను అనా? ను__ఇదంతా సనేనెంచుకు చెబుతున్నానంమే,_ఒక సద్దతిగా 

మాచారం సేకరించడం, అలా స సున్నట్లు యెవ్వరికీ తెనీకండా జా mes 
వహ ల 

0) 
స్ట మ్య నాం? P= అ నిర ఇగ మార్ ( డం OES: TT COE అందుచేత నే తా ఎవరొ కౌకారాయుడు చెవులు 

య్ర్ 

మీ మని 

గ 
అ 

ద్ర? చాడీలు న NTS. is శ నేను వ క n బై యోగిని ౧ అనుమానించడం 
దు! 

Gh 

నను మళ్ళా గుటకలు మంగేను, 
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జేబులోంచి వొక కౌగితం తీశారు ఎం. డింగారు. “ఇడి మీ కేముయినొ 
పని కొస్తుందే మో చూడండి” అని నాకు అందించారు. 

అది ఒక దినప|తికలో (పచురించిన (పకటన. 

పభుత్యరంగంలో ఒక్ పెద్ద సంస్టనడు పుతున్న లిక రి సెర్చి యూనిట్ లో 

సూపరింటెండెంటు కావాలిట, అర్హతలన్ని నాకున్నాయి. జీతం కూడా ఇప్పుడు 

నొకు వస్తున్నంత వస్తుంది. ఓ విధంగా చూస్తె ఆ (పకటన నన్నే వెతుకుతూ 
వేశారేమో అనిపించింది. ఐతే, ఉద్యోగం మరీ తాత్కాలికం. ఒక యేడాది 
మాత మే. 

లోకాగితం మడిచి జేబు వుంచాను, . 
“రైట్! మీరు వెళ్ళచ్చు. సొరీ! మిమ్మల్ని బాశ పెట్టానే మోగి అని 

ఆయన షేక్తాండిచ్చారు, నిగ రెటు పెట్ట తీసీ తానొకటి వెలిగించుకున్నారు, 
నాకొకటి ఇవ్వలేదు. 

స స్త se 

ఫొటోలు తీశారు. దండలు వేసేరు. సన్మానస్మతాలు చదివారు. ఒక 
ఫృెద్దరు ఫొచోలకు సన్మానపషతాలకు అద్దాలు కట్టంచి యిచ్చారు. ఆఖరు రోజున 

సాంస్కృతిక కార్య(కమం ఎర్వాటు, కళశాళారులకు మూ (శ్రీమతి చేత మెమెం 

బోల బహూక తి; మౌ ఇద్దర్నీ కళాకారులతో చేర్చి (గూఫ్ఫొటో,.... గొప్ప 

వేడుక జరిగింది, వారంరోజులు డిన్నర్లతో పార్టీలతో వూపిరి సలపలేదు. 

రేపు బయల్లేరుతున్నాం, క్రొ త్ర వుద్యోగం వచ్చిన వూరికి, ఇక్కడికి 

పన్నెండు వందలయా భె మైళ్ళుంది. అయినా ఉదో్యగికి దూర భూమి లేదన్నారు 

కదా, 

“బీచికి వెళదాం!” అన్నానుశ్రీనుతితో, 

“ఇప్పుడా?” అన్నది భాగ్యలక్ష్మీ. 

“ఏంతో చీకటవ లేదు, అరగంటలో వచ్చేద్దాం” అన్నాను, 

ఏడిగా ఓ చోట కూచున్నా ౧. నల భె ఐదేళ్ళ నాకూ, ముఫ్పయ్యయిదేళ్ళ 

ఆవిడికీ దాటినా క1ురజంటలా కనిపిస్తునట్టున్నాం. పక్కనించి నడిచేవాళ్ళ 
లవర్నే మోనని అనుమానంగా చూస్తూ వెళతున్నారు. అయినా మాకేం యిబ్బం 

దవలేదు, మేం లవర్ కాకపోతేగా! 

తేలికయిన చెక్కతో చేసిన జంగిడి ఓ చేతోనూ మోడా ఓ చేత్తొను 
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లే జీ 

| (| ” ” జ na ఫ్ i అభి కళ కొ తె ఒర 

పుట్టుక సీ పిడత కించ సస్వువాదు కుచ్చాడు. HOLD ఈ ఉరు స్రీలు ఢా హై రీ 

సమ్ముచపొడు mo న (పతి 
వ్ 

+ Vr 

Cs 

భం 

ర గ్ 
౮ (యి ఆతా ప య లో జ అంటి య 

ఇలా సప్వు అమ్ముకోడ మేనా. వత చెం ఎదన్నా వనిచనూ పుంటా 

తు నుపూష?ో అన్నాను. 

“అదంతా మీకెందుకండి. తీంసే వాడు తెచ్చింది తి నాదా నేకపోఆె 

ఫొ మ్మ నాదా” అన్నది భాగ లజ, 

“అడగనీండమ్మా అడిగి తేటి పోనాది?" అంటూ మాదగ్గిరచను ఐ;:౦ వాది 

సున్నాడు వాడు, “మంచి పెడ్డా తెల్సిన బాబులయితే! బోగట్టాలడుగుతా రంత” 
డి CU 

అని నొక రిమార్కు పారేసి *....క0సపెనీతో శిప్పడూటి మద పన్నెతానండి 

నాలుగొందలితాలు....! ఈ యేలప్పుడు డూటీ నేకపోతే సర్దాగా సం|దపుగాలికి 

జంగిడొటు కొతానండి” 
రు అలాని 

మౌ కంపెనీలోనే పని చెస్తున్నాడన్న మాట! 
అాాన్లే 

ఇంకా మా కంపెనీ యేమిటి! 

అయితే మా కంపెనీతో నన్ను గుర్తుపట్టని వాళ్ళు కూడా కొందరు వున్నా 
గ శా=ి ర్లు 

రన్న మాట! 

“మీ పెరసనల్ మేనేజరు [కిషయ్య గారు చావున్నాటోయ్?” ఆన్నాను, 
జె Pe) పీ 

జం కేటి బాగు బాబు! ఆ వాబు జండా దిగిపోనాది.ి 

“లుండా దిగిపోడ మెమిటి? మంచాడు గాడా? 

“మంచంతే అదీ వొక మంచేనండి.” 

వఅంకె యెలాంటి మంచి చెబుదూ* 

“లాట్ మంచేటి బాబూ. ఒపుడెలా గున్నాటో. ఒవుడెలా పోతన్నాడో 

ఆ బాబు కేటీ అక్క ర్నెద్దండి. మంచం పే మరది వొక మంచేగా దా?” 

“అంత మంచా?”* అన్నాను. చాటుగా భాగ్యలక్ష్మీ ఏకు గర్వ ోనా 
య 

© జో జ బా శకి ఇ జా 

క్రీ ర్రి చూడు. చుక్కలవలె కర్ఫూరపు ముక్క_ లవలె అన్నట్లు మొహం పెట్టి, 
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“అ బాబు పస్ జో ల తళ్ళదు. ఉంకోలు పనే తన్నారా కదా ఆని సూడ్డు, 

మరి త6పు6€రు అడిగారు గాద బట్ట అ దీ వోరకం మంచేనండి'ి 

“జ్య అలాగా? 

“అయితే ఆంత మంచిని ఎన్నాల్లు సాగనితారు 3 బాబూ. ఆ బాబుమీద పెద 

జాబు నిగా ఎస్నినాడు.' 

“ఏమి నిఘావోయు! _కిష్త్ణయ్యగా 6 పెద్ద అఫీసరుగడా.ఆయన్ని పము 

గారు మాతం Te చెగలు!” అన్నాను (పగల్ఫ్భంగా! 

“కర్ని ఓరూ ఏటీ "సెయ్య నేరు బాబూ. అయితే కేష్టయ్య బాబు ఇక్క 

దుండకంటా సేసీసినాడు గాదా, ఎమ్,డీ.చాబు! సాల్హా?” 

“అదెలాగ? ఆయన వడయ్యా ఇర న్నిక్కడుండకండా చేపీడానికి? ఇత 

నికే ఇంకోచోట మంచి ఉదొ గం వొ స్త ఏ పోతున్నాడెమో?” 

“పెద్దోళ్ళు బాబూ. లి వూసులు మా కేటి తెలుస్తాయి? పక్కోడు 

కులాసగుంటే సూశ్ళేని రోజులు! దాంతో ఇందిరమ్మగారు యమర్తెస్సీ ఓటి 

ఎ'నేసినారు గదా” 

“అయితే ఏం చేసేడంటావు. మీ ఎం. డీ. బాబు?” 

“సకేదు బాబూ. ఓ రోజు మామూలుగా ఆఫిసు కెల్లాడట మౌ పి.ఎం 

బాబు, ఎమ్.డీ. బాబేమో, ఈ బాబుని పిలమన్నెప్పి, కూకో బెట్టి “ఎటయ్యా 

కిష్ణయ్యబా బూ, ఇక్కంణ్లీండీ తప్ఫుకుంతావా బొక్క సింపే మంతావా అని అడిగి 

నాడు. నేదుబాబూ నానే తప్పుకుంతానం చెప్పి ఈ చాబుంకో వుద్దోగం సూసుకో 

నెలి పోతన్నాడు.” 

“బలేగా మాట్లాడ తావోయ్ నువ్వు” అన్నాను; ఆరిపోయి 

“స్పిగారు, కలా మిచ్చరు తనా” అన్నాడు వాడు; పాయింట్లో 

కొచ్చి. 

హెటో డిన్నర్హతొ ఏసిగి పోతున్న నా (వాణానికి మసాలా మిక్ శృరు 

నిజంగా తినాలనే ఆసిపించింది. 

“ఇక్క ణ్నిండీ తప్ప్కు౦తావా. బొక్సింపిః ముంతా వ” అన్నాట్ట ఇను బో 

బాగా చెప్పాడు; చూసి, ఏనీసిన వాళ్ళాగ, జరిగిందాన్నే వ్ భాషతో 

చెప్పాడు. 
సగ Kk 

ట్ 
జి 
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(ఆంధ్రపత్రిక వీక్లీ; నవంబరు 1958) 

శంకర పార్వతీ wets 
seems mew సాపు. SME NP “రాలా wT ip FD ONT THIRTIES TD DOOR 

Aetna ae Retr RelA, రతం అ సలా TARR =. bre! HTT tre పాలలా ల జలముల ల. చనువు ఇనా. సంబురం త్రయ + చవ తోక అంతా ట ప్ల - 

శంకరం మామయ్య రాక రాక మా యింటికి వొచ్చాడు. అందరికీ సరదా 

వేసింది. రకరకాలుగా సరదా వేసింది. 

నాన్నకి ఫోన్ చేశా. పక్కింటికెళ్ళి: నాన్న ఫోన్లోనే సంతోషం వెలి 

బుచ్చారు. శంకరం మామయ్యని తను వొచ్చేవరకూ ఎంగేజ్ చెయ్యమన్నారు, 

మామయ్య ఇంట్లోకి రాగానే పార్వత త్త ఇంట్లోకి పరుగెత్తి వంటింట్లో 

మామ్మతో చెప్పింది. మామ్మ వంట మానేసి శంకరం మామయ్యని పలకరించ 

డాని కివతలికొచ్చింది. మామ్మ వెనకాలే అమ్మకూడా వొచ్చింది, ఎవరితోనూ 

అనవసరంగా మాటాడని అమ్మ శంకరం మామయ్యతో పదినిమిషాలు మాట్లా 
డింది, 

శంకరం మామయ్య మాకు అంతదూరమూ దగ్గిరా కౌని బంధువు. చిన్న 

ప్పుడు పార్యత తని అతనికిచ్చి పెళ్ళిచెయ్యాలనుకునేవాళ్ళు. కాని కాల్బకమాన 

పెద్ద చదువులు చదివి మామయ్య కొరకరాని కొయ్య అయిపోయి ఎవరిమాటా 

వినటం మానేశాడు. మొదట్లొ చదువు పూర్తయ్యాక పెళ్ళి సంగతి చూసుకుందా 

మనేవాడు. తరవా త్రరవాత చదువు అయిపోతేమటుకు పార్వతినే చేసుకో వాలని 
రూఢిగా నిర్ణయం లేదనేవాడు. అవై నా వాళ్ళ నాన్నతోటీ అమ్మతోశచేగాని మీ 

దాకౌ వొచ్చేవచేకావు. ఆసలు శంకరం మామయ్య మె మెన్వరం గుర్తు పట్టలేనంత 

కాలం మాకు కనిపించలేదు, అందుకనే కొద్దికొద్దిగా తెలుస్తున్నప్పట్నుంచీ నేను 
కూడా పార్వత త్త పెళ్ళి విషయంతో అందరూ ఈ శంకరంగార్న ఎందుకు 
ఎంచుకోవాలి అని అడిగేదాన్ని. పె సందింధాలు వెతికి తే పార్యత తకి పెళ్ళి 

ఎప్పుడో అయిపోయేదని నా నమ్మకం, 

మొన్న మూడునెల్లక్రితం నేనూ, పార్వతతా,అమ్మా, నాన్నా రాజశేఖరం 
తాతయ్యగారింల్లొ జానికమ్మపిన్ని పెళ్ళయిలే వెళ్ళాం. రాజశేఖరం తాతగారు 

శంకరం మామయ్యకి పె త్తం డెగా! ఆ పెళ్ళికి ఈయనా వొచ్చాడు: పెళ్ళిలో 

మెం వున్న రెండు రోజుల్లోనూ నాన్నతో ఈ శంకరం మామయ్య ముక్తసరిగా 
నయినా మాట్లాడలేదు. మేం యింటికొచ్చి అమాయే అనుకున్నాం. దాంతో 
నాయనమ్మ పెదవి విరిచేసి “అబ్బ! వాడు దీన్ని చేసుకోడురా! ఇహ అడిగి 
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లాభంలేదు” అని తొంభె తోమ్మిదోసారి అన్నది___నేనే పార్యత త్త అయితేనా, 
నేనే అతన్ని చెసుకోనని గట్టిగా చెప్పేద్దును. ఏమిటి, అతని గొప్పేమిటి, ఎని 
పిస్తుంది, నా కెప్పుడూ. కాని పార్వత త్త వాటంచూస్తే నాకు కడుపులో తీప్పేది, 
శంకరం మామయ్య (పన క్రి వొచ్చెసరికి సిగుపడిపోయి అక్కణ్నీంచి వెళ్ళి 
పోయేది. 

పెళ్ళినించి మేం వొచ్చిన రెణ్నెల్లకి శంకరం మామయ్య తమ్ముడు రవీ 
తుని వెళుతూ మా యింటికొచ్చేడు, అతనో నాయనమ్మ అవీ ఇవీ మాట్లాడుతూ, 
“పార్యత తక ఇహసె సమ్మ ంధాలు చూనుకోడ మే, శంకరం ఇలా మొండి 

చెయ్యి చూషించోోడని అంటూ ఇదయింది. దాంతో అతను చాలా ఆశ్చర్యపడి 

పోయి “అరె! మీకింకా తెలీదా? అన్నయ్య సార్యతిని పెళ్ళాడతానని నాన్నకి 

చెప్పి వదిహేనురో జులు దాటిందే!” అన్నాడు. 
దాంతో అందరికీ మతులు పోయాయి, 

నాన్న ఆ ర్మాతికి ర్నాతి శ్రమపడి రెండురో జులు శెలవు నంపాదించాడు 

మర్నాడు పొద్దుచే విజయనగరం వెళ్ళాడు, 

గ J ట్ర 

సార్యత త్త సహాజసాందర్యం గలది, నా దృృషిలో అందమెండి అంకే 

దానికి కసీసం తిరుగు లేదన్నమాట, నాన్న నా నిర్ణయాన్ని చాలా ఆమోదించే 

నరు అందరాడ పిల్లల్లాగా కాకుండా చదువు నాకు సరెన పద్దతిలో అందిందనే 

వారు నాన్న. 

వార్వితత్న చాలా అందంగా ఉంటుంది, గాని చచువెరిగతడు. తాత య్యా 

పోయేవరకూ నాన్న ఆమెని పల్లెటూళ్ళో వొదిలెయ్యడం వల్ల ఆమెకి చదువు 
అంటలేదు. చదువే కాదు, సంస్కారమూ వీమర్శనా జ్ఞానం యిలాటి ఎమ 

కెటివ్ వాల్యూస్ ఏసీ అంటలేదు. దీనితోపాటు పితార్తితిం అంతా అప్వూ 

సప్పూ తీర్చడానికే సరిపోయెగాని అత్ర పెళ్ళికి కేటాయించడానికంటూ ఏమీ 

లేక పోయింది. ఇలా చదువూ, డబ్బూ రెండూ లేకపోవడాన్ని పార్విత త్త ఎళ్ళు 

ఎరుగుతున్న కొద్దీ నాన్నకి por కొంచెం కట un 

శంకరం మామయ్య ఒస్తూ న “అత్తా!” అని కెకెళాడు, 

పార్వత త్త పరుగో, పారిపోయింది వంటిట్లోకి. 
అతను జోళ్ళు ఏప్పకుంటూ వుంటే నాయనమ్మ ఒచ్చింది, వఎసకాల 

అమ్మ వొచ్చింది. ఆ వెనక వార్విత త చీరవొసోంది. 
లీ కాజా 

నాయనమ్మకి మొహమంతా సంబరమే. మావే రాలేదు, 

శంకర పార్యతీయం 43] 



సావిట్లో హేండ్ జ్యాగ్ పెట్టబోతూ వుంచే అమ్మ అడ్డుపడి తీసుకు 

పోయి మధ్యగదిలో పెట్టించింది. 

6 అట పరాయి వాళ్ళ లాగ సావిట్లో పె పేనున్నారం సంచి?” అన్నాను నేనూ 
సల సాని 

మాటకలిపి.. 
న ణ్ (గ్ 

అడ పైట ళ్ 2 రు + 

ఆయన నాకసి చూళొడు. “ఈ పిల్లి.... బావరూతురనౌ అతా, (1 అన్నాడు 

అనుమానంగా, 

“అవును నాయనా, నువ్వెరగ వూ?" అందె మామ్మ, 

“ఎరగనతా. చిన్నప్పుడు చూళానుగాబోలు. అయినా బావకి ఇంత కూతు 

రుందని అనుకో లెదు.’ 

“మొన్న జానకి పెళ్ళికది వొచ్చిందే....” అంది అమ్ము-- 
మామ్మ కాఫీ పెటించడానికి ంటిల్లోకి వెళ్ళింది, శంకరం మామయ్యని. 

ఇతర (ప్రశ్నలు అడుగుతోంది అమ్మ. “మ అమ్మా వాళ్ళూ బాగున్నారా 

అంటూను. 

నాన్నకి ఈ భోగటా చెప్పడానికి ఫోనుకోసం నెను పక్క వాళ్ళింటి! 

వెళ్ళాను, ఆయన ఎలా సంతోషిసారో చూదామని అనిపించింది. 

0 0 0 

మామయ్యకి కాఫీ ఇస్తూ “పార్యత త్త మిమ్మర్నిచూడ గానే కౌఖచేసిందండీ 
ఐ జి న్ | 

అందుకే ఇంత అర్హంటుగా తయారయింది” అన్నాను, 

అతను మాటాడలేదు. కాఫీ బాగుంది కాబోలనుకున్నా 

We చదువుతున్నా వమ్మాయు? ఆన్నాడు. 

“ఇంటరు పారువన త స్పానండీ,’ అన్నాను, నాకేం. అతనో మాటా 

ట్లానికి మొహమాటనూ?..: 

“వ్యాట్ ! అప్పుడె ఇంటరూ! వాట్ యువన్ ఎజ్?’ 

“అతను వాట? అంటూంటే ఏదో వాగుంది. చాలొ అర్థవంతంగా 

కూరగా వుం ది. 

“పదిహేడో ఏడొస్తోంది,సూ-లు ఫెనల్లో వయస్సుచాలదని ఏదో గడబడ 

చేశారుకూడానూ, మళ్లీ మార్కులూ అనీ చూసి డి. ఇ. న్ గార్కి రిపోర్టు 

రాసే కట్లనిచ్చారు,” అంది అమ్మ, 
Oe 

“వాట్! మరి ఇంటరుపోయిందెం, ఆ మార్కులు ఇంటర్లో రా లేదా?” 

“జానండీ- నాకొ_0చెం ఇంగ్లీషులో డౌట్” అన్నాను, 
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“అరే! ఇంగ్లీషులో డొటా?.... నా కెప్పుడూ వుండేదిగాదు.? అసి 

కొంచెం నింపాదిగా ఆనుకున్నాడాయన, “మరి మీకెందులో?” అన్నా నవ్వి. 

“సారీ నా కెందులోనూ డౌటు వుండేదిగాదు,’ అని అతను నవ్వాడు, 

హేండ్ బ్యాగ్లోంచి ఏదో తెలుగు నవల తీశాడు శంకరం మాసుయ్య. 

అమ్మ మెల్లిగా అక్కణ్నించి వెళ్ళింది ఏదో చెప్తూ అమ్మ ఏం చెఫ్పిందోనన్నా 

వినకుండా నేను పు సకంకేసి చూస్తున్నాను, 
ఈజీ చైర్లో పడుకున్న మామయ్య ప్వస్తకం విప్పగానే నవల పేట 

కనబడింది. అది నేను చాలా రో జుల్నించీ ఇష్టపడి సంపొదించలెక పోతున్నది. 

“అది! గృహదహనమా? చదివేశారా?” అన్నా? 
“నాట్ ! కా వొలో ని 1 

'సంహం మీరు చదివే యివ్యండి,' 
“లేదు లేదుచదవండి. నేను చదవడం ఏనాడో అయింది. నా "ేచెనా 

ప్మతీక పడెయ్యం డీ,” అంటూ పుస్తకం నా వేపు విసర బోయాడు. 

నేనే వెళ్ళి తీసుకున్నాను. వెళుతున్నంత సేపూ అతనికేసే చూశాను 

అతనూ చూళాడు. ఆ చూపుల్లో ఎంత శ్రి వుందని! ఎవరి చూపుల్నైనా 

శపీమని కిందకి దింపే నా తీక్షణ 

వగరు 

దృక్కుకి అతను నిటాగా నిలబడి జండాలో 
la 

0 0 0 

మామయ్య ఒక రాతి రండు రోజులూ వుండి వెళ్ళాడు. ఇంక వుంచ 

మని అమ్మా, నాన్నా, మామ్మా అన్నారుగాని ఉ దో్యోగం వొప్పుకోదన్నాడు. 

ఏదో (పమోషను విషయంలో ఎవరో ఆఫీసరు దగ్గిరి కొచ్చాట్టి. శలవామే పెట్ట 

శేదసీ ఈ మా రొచ్చినస్పుడు మూడ్రోజులు వుంటాననీ అన్నాడు. 

మామయ్య అందరూ ఆనేటంత కరుగ్గా లేడనే నాకు బోధపడింది. కౌస్ 

శ స మాట అనేసరికి అందరూ ఎదురు తిరిగారు. నా తర్క జ్ఞానమూ. వాచనా 

వృథా అమ్యాయి. మామయ్య శుద్ద డాబూ, మహా బెట్టూ అన్నారు, 

మామయ్యమాట క(రవిరిచి పొయ్యిలో పెట్టినట్టుంటు౦ది. మన (పశ్నకీ 

అతను జవాబే చెప్పవలసి రావాలిగాని, మళ్ళీ మనకి (పశ్నవేసే అనకోశి 0 

ఇవ్వడు. అది చూసి తలబవిరుసంయే అన్యాయ మే. 

అభి పాయాలు పవ ర్హనచూ సికూడా మార్చుకోలేరు కొందరు. మావాళ్ళు 

ఆందులో చేరతారు. 

మామయ్య సరదా అయినవాడు. సరదాతో సమయస్ఫూర్తి వంది. ఉన్న 
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రది fh ఒకే ఒక దుర్గుణం అజ్నాగత్త త, పరాకు, ఆలోచనలో పుంపే (పపంచం 

ల 

అతను వొచ్చిన మర్నాడే కాబోలు, కిటికీ పక్కని ఈజీ చె రో సిగరెట్టు 

పసం. ౨ అది ఎక్కడో పోయి పడాల్సింది వాకి ట్ర్ తాడుకి వేలాడేసిన నాన్న 

చొక్కా జేబులో పడింది. చక్కా పూ ర్రిగా Cast కాలి పోయాక 

“ఎక్కడో గుడ్డ కాలిన _వాసనేస్తూంది, "వంటింటిలో వాళ్ళ చూనుకోండోయ్” ' 

ఆని కేక పెట్టాడు. 

స్ట అసలు సంగతి చూసి అందరూ గొల్లున నవ్వారు. 

ఎమో, నేనతన్నీ అతని పర రధ్యానాన్నీ క్షమించి భరించాను. ఆలోచన 

లలో వున్నప్పుడు ఆ మాతం పరధ్యానం ఉండదా ఏం మరి? 

నిద్దరొ స్తోంది శఇలా వొళ్లు వాల్చిపడుకుని వుంటాను. ఎవరెనా పుస్తకం 

చదివితే eee నిమిషాల్లో వొస్తుంది సిద” అన్నాడు మామయ్య. 

నే చదవనా?ి అన్నా 

కర్ర; hal 

నేను పుస్తకం తీసి ఏదో కథ చదువుతున్నా; 
బాగా 'స్పేడుగానే చదుపుతున్నావు. తప్పులు రావటంలేదు "అన్నాడు, 
“బాగుంది. తప్పులు కూడా రావాలా ఎమిటి?” 

“కది కొదుగాని పార్యశతి ఇలా చదనగ ల్లా? 

“ఓహో అదా మీ సం చేహం?* మామయ్య ఆలోచనకు నాకు సరదా 
వేసింది. తృప్తిగా నవ్వుకున్నాను “తెలుగయితే దాగానే చదుపుతుంది. మధ్య 
మద్య ఇంగ్లీషు మాటలొ సె అక్కడ హాల్డు, ఎటొచ్చీ రె టింగు కొంచెం పెద్ద 
అ జూ తత యన మీరు పటాల మీ సావాసం 

దాలు. ఎడు కెషను ala అన్నా, 

“వాట్ ? అంత ' ఉబ్బెస్తున్నా వేంటి నన్ను“ 
మ ఆ 

వారందో జాలు 

“కాక పోయినా అ తయ్యకున్న _(గహింపుశ కి క్రి అలాంటిది, 

“స్రోసీలే ఆ మాతం వుంటి వ క Oe మామయ్య నవ్వాడు. 

“మీకు నిజంగా స్మిదరావటంలదు.” అంటూ లేచి ఇవతలికి వచ్చాను 
గది తలుప్పదిగ్గిర పార్వతశ్లేత్త పుంది. నేను బిగ్గరగానే “పార్యతతా! నువ్వీ 
పాటికి ఏవీసిడీలు మొదలుపెట్టడం మంచిది. సె పెళ్ళవగా నే మామయ్య నిన్ను 
ఫస్తుఫా రంలో చద వేసారట, న్ అన్నా నవ్వ 

వో” ఆని నౌ కన్నా మూడెళ్ళు పెద్దయిన పార్వత స్ త్త సా దగ్గరి సగ్గు 

పడింది. 0 @ ౦ 
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నెల "తిరక్కుండా మామయ్య మళ్లా వొచ్చాడు. ఈసారి అందరూ అంత 

సరదాపడలేదు. కాని అదేం కనబడలేదు బె టికి. 

ఒచ్చినరో జు సాయంకాలం సినిమాకి వెళదాం రమ్మన్నాడు. నాన్న 

ఏడుగంటలదాకా ఇంటికి రారు. పార్యత త్త మానుయ్యతో సినిమా మాట 
అటుంచి వంటిల్లు దాటి ఇవతలికి రాదు; రానంది, అమ్మ పెద్దా కాక చిన్నా 

కాక రానంది, నాకు మట్టుకు తప్పలేదు. 

నాలుగింటికి ఆలోచించుకున్న వాళ్ళం, sunt pats, 

అలా మెయిన్ రోడ్డంట నడుస్తూ సరస్వతీ రీడింగురూం, టవున్హోలూ, -వీచి 

చూసుకొని లైట్ హవుస్ దగ్గిరి చేరాం. లైట్ హౌసు ఎక్కీ మళ్ళీ వొచ్చి 
వీచిలో కూర్చున్నాం. స 

వీచిలో గంట కూ నా ర్చున్నాం. . ఎన్నోర్ట్విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. అతను 

అడగనిదంటూలేదు. చిన్నప్పట్నుంచీ నే నెలా పెరిగానో, పార్వత త్త ఎలా 

సెరిగించోనాన్న మ।,దాసు సెంటటల్ జై ల్ల్ లో పని చెయ్యడం, అప్పటి నాన్న 

పై కొల జీ సాయంకాలం ఒకోనాడు ఏదైనా. మరణదండన అమలుజరిపి వొచ్చి 

నప్పుడు ఆయనపడ్డ బాధ__అన్నీ నేను. చెప్తే మానవ హృదయంమీద ఎంతో 
చక్కగా మాట్లాడాడు, ఎంతో (పాపంచికంగా. ఆలోచిసాడు మామయ్య.- అతను 

చెప్పేవి అన్నీ. తార్కికంగా వుండి వినేవాళ్ళని మాట్లాడనివ్వవు. 
జీవితంలో = నాన్నకీ, అమ్మకీ, పొర్వతత్తకి. నాకూ, ఎనరికెలాటి 

సమస్యలుంటాయో అన్నిటి గురించీ మామయ్యతో నేనాగంటతోనూ చర్చిం 

చాను ఆరుగంటలు అయిపోతున్న కొద్దీ కష్ట్షమనిపించేసింది. నా గురించి తన 

భావన సరిపోయిందన్నాడు, తను అన్నీ సరీగ్గా డఊహపించగల ననడానికి నేనే 
క్యమట. 

“ఎంత పైయిన్ గా మాట్లాడ తారండీ మీరూ!“ అన్నా ఆశ్చర్యపడి ॥ 

“వాట్! ' పెయిన్గా మాట్లాడక?” అన్నాడతను ఏదో ఆనందంలో. 
నేనూ ఆయన “వాట్ ౫ షన. చాలా సరదాపడి “వాట్? అన్నాను. 

“ఓహొ, అది నౌ వూతపదమని కనిసపె'పేశావా? యువార్ ఆఫ్కోర్స్ 

టూలేట్” అనినా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. 

నేను నవ్వుతూ మెల్లగా చెయ్యి విడిపించుకున్నాను, 
“ఏమట్లా నవ్వుకావ్? ....లేదామా” అని లేచాడాయన, 

లేచాను. మౌనంగా బస్సు రోడ్డుమీదికి నడిచివొచ్చాం. సిటీబస్ మీన 

మా ర్కెట్టువర కూ వెళ్లాం, అక్కణ్నించీ సినిమాకు పోయాం. సళ క 

0 0 ఆ | 
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" సినిమానించి ఇద్దరం ఒక్క రికెలో రావడం నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా 

అనిపించింది. అదీ ఇంటికొచ్చేముందు మరీనూ. ఆయన రెండు రికెలు పిలవడ 
మే మో పిల్చాడు. కాని నేనే “ఎందుకులెండి, దండగ,” అన్నా, 

మామయ్య నా ఇబ్బంది గమనితిచి “నువ్వు సరిగా ఉండటంలేదు. నేను 

దిగి నడిచిరానౌ, ఇల్లు దగ్గరంణంది?” అన్నాడు, 

అంత దగ్గిర్లో దిగి నడవడమూ నాకు ఆంత సమంజసంగా అవుపించ 

లేదు. ఆది అంతకంటే అసొఖ్యంగా పుంటుంటదసిపించిఠది. 

ఏమైనా అతన్ని దిగనివ్వలదుం 

మర్నాడు పొద్దుట మామయ్య మామ్మతో ఫిర్యాదు చేశాడు. “మీ ఇంటి 
కొ సే ఏమీ తోచద త్తా_అని “ఎవరూ మాటాడు, అలా ఈ పుస్తకాలు ఎంత 
కని  చదవనూ?_ ఇహ ఇస్పట్లో మీ ఇంటికి రాకూడదు.” 

“ఆ అవునుమరి అయినా మా మాటలు మీకేం రుచినాయి? పు సకాల, 

సినిమాలో వుండాలి మీకు. ఇప్పుడు మా జానకే వుందనుకో, దాని పు స్తకా 

లేమిటో స్నేహితులేమిటోగాని మాతో అసలు మాట్లాడ దే!” అని సోది పారం 

పించింది మామ్మ. 

© అ శ 

ఆ సాయంకౌలం మూడున్నరకి మామయ్య “ఏం జానకీ. ఎఆేనా వెడ 

దామా ఇవ్వాళా? నిన్నట్లా కబుర్లు చెప్పుకొంటూ ....” అని అడీగాడు, 

నాకు నిన్నటి సమావేశం అసంపూర్ణంగా నే కనబడింది. కాని “ఎందుకు 
లెద్దురూ” అనేశాను, 

“ఇవ్వాళ యూనివర్సిటీ కేసి వెడదాం. నేను చదువుకొనట ప్పుడు కూడా 

యూనివర్సిటీ బిల్లింగ్స్ చూడలేదు.” 
శప వెళదాంలెండి. ఇంకో గంట పోయాక బయల్రేరుదాం"” అన్నా. 

నాలుగయ్యుక బయలు దెరాం. యూనివర్సిటి విలింగ్సు చూసి అతనంత 

ఆశ్చర్యపోడం ,నేను ముందుగా ఊహించలేదు. శలవులవటాన్ని ఏదీ తెరిచి 

లేదు, హోస్తల్పులో మట్టుకు ఇంటికి వెళ్ళని స్రూడెంట్సు అక్కడక్కడ వున్నారు. 
పినయ విహార మెడమీద అంత సుకి ఏకి. (పకృతి చూదాం, “వా లెరు ఊరు 
చూచి వీచికి వెళదాం” అన్నాడు మామయ్య. 

వీచిరో కూచుని సుమారు ఒక స్యాకెటు సిగ రెట్టదాకా కాల్చేశాడు 

మామయ్య. ఆయిదయిపోయేసరికి లోకంమీద మాకు సంబంధించిన భో గట్టాలూ 
ఆయిహోయాయి. 
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శంకరం మామయ్య నిశ్చలంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. నేనతన్ని కదల్బక 
ఇసకలో ఏవో బొమ్మలు వేసుకుంటున్నా. నుధ్య మధ్య అతనిశేసి చూ సై 
సాగర గాంభీర్యం తప్ప ఏ కదలిక లేదు. 

ఒక్కసారి “జానకీ!” అన్న పిలుపుతో ఇటు తిరిగాను. 
“ఒక్కమాట చెప్తాను వింటావా?.... దీంట్లో నీ సలహా కూడా తీసుకోంచే 

ఏ పనీ చెయ్యలేననుకో___” 

. అతనికి నేను సలహా చె'ప్పేపాటి దాన్నా అని లోనే అనిపించింది* 

అంతగా నన్ను నేనెప్పుడూ చిన్నబుచ్చుకోలేదు. అదే అన్నాను. 
*మ్స'ర్రేంబేదు, ఇది నీకు కూడా సంబంధించిన ఏిషయం గనక, లేకపోతే 

నాకెవరి సలహా అక్క ర్లేకపోను. అయినా నీలాంటి వాళ్ళ సలహా దేంట్లొ నయినా 
అవసరమే అని నువ్వే రుజువు చేనుకున్నావులే..దాని కేంగానినేనీ సారి 
విశాఖపట్నం రావడం నీకోసమే అని నీకు తెలుసా?” 

నా కోసమా? 

“సీక్స తెలీకపోడం ఆన్వ్యాయం. పోన్లే ఐ డోంట్ మెండి. ఈసారి నీ 

కోసం వొచ్చాను. నిన్ను ఒదల్లక ఈ నెల్లాళ్ళూ కష్టపడి చివరికి ఒచ్చాను. నిజా 
నికి ఈ నెల్లోనూ నేను పూర్తిగా నీవాడినై పోయాను. నేను పొరపాటు చేస్తు 
న్నానా అని రెండు మూడు సొర్లు అనుమానం కలిగింది. అది తేల్చుకోడానిశే 

ననీసారి రావడం. కాని ఎంత చూసినా నీమీద గౌరవం, కాంక్ష ఎక్కువయి 
పోతున్నాయిగాని మరోలా అవడం లేదసలు. 

నాకు నోటంట మాటలు రావటంలేదు. 

“ఈ మార్చు_అంతా ఒక పెద్ద పో సెస్సు. క్రమంగా నీకు వినిపిసా 

ననుకో. ఒక్కటి చెప్పు, పార్వతిని కాదని నిన్ను పెళ్ళాడ్డం నీకు యిష్ట మేనా?” 

అలా డప్పన్ రైట్గా అడిగితే ఏం చెప్పను? 

“అఫ్కోర్సు, నీకు నామీద్మనమ్మకం కుదరడం కష్టమేనని నాకూ తెలుసు, 
ఒక్క నెల్లాళ్ళలో ఇలా మారిపోయిన నేను ఇక ముందు మట్టుకు తిన్నగా 
వుంటానా అని ఎనరైనా అనుకుంటారు. కాని ఇది నా పరిణామదశథ, ఈ 

మార్చుతో అది సరి,..బోధపడుతూందా?.... అబ్బే! ఎంత _పయత్నం నా నుంచి 

జరిగినా మీ పార్వత త్ర నన్నసలు ఆకర్షించందే! నేనేర చెయ్యను.” 

నాకా? స్ఫుటంగా ఒకే రూపు గోచరిస్తున్నది. దేశంలో డబ్బూ చదువూ 

లేక పెళ్ళీ జీవితమూ ఆగిపోయిన వేలాది ఆడ పిల్ల లందరికీ _పతినిధిగా నిలబడ్డ 
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ఇ 

చే 

దిొర్భాగ్య దెవత పార్యత త్త త్ర! ఎన్నో విలువలున్న, ఎంతో కష్ట సడి: అక 

గాని దొరకటోని ఈ శంకరం మానుయ్యనుంచి సభ్యతకోసం న | 

పోతున్న సార్వత త్త, నా సొంత మేన త్త! 

నాన్నా, మామ్మా పె సంబంధాలు వెతకరు. ఈ శంకరం మామయ్యను 

కాస్తా నేనుకట్టుకుపోతే పార్వత త్త మాకేమిటి; అస్నష్టంగా ఏదో గొణిగాను, 
“దాన్ని గురించి నాకూ బెంగగానే వుండేది. ఆ లెఖ్కని నాకు దాని 

మీదున్న సింపతీ నీకూ లేదేమో, అందుకనే దాన్ని వలంటరీగా నేను పెళ్ళాడ 
తానని వొప్పుకున్నాను..__కౌని నారూ కన్ని _పాబ్లిమ్ఫు వున్నాయి. అవి 

నువ్వూ నేనూ వుంపేగాని సాల్ఫ్యుకావు_...అందుకో సం శ మార్పులో పడవలసి 

వొచ్చింది, కాంట్ హెర్స!” అన్నాడు మామయ్య చాలా లోతుగా. 

నాకేం తోచలేదు 

“ఏమిటి నీ సలహా? నన్నేం చెయ్యమంటావు?” 

సిగు వెయ్యటం మొదలు పెటింది; ఎప్పుడూ లెంది! ఆంత సిగులోనూ 

మామయ్య మొహం చూడాలన్న క పుట్టంది. తలెత్తి చూశాను, 

మామయ్య పవ మళ్వరుడి బొమ్మలా పున్నాడు; నిర్వికారంగా. చెప్ప 

దల్చుకున్నదంతా చెప్పేసి జవాబుకోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. అతని బా హ్య 

దృష్టి అంతర్దృష్టి నామీదే నాలోకే ఉన్నాయి 

“సి సలహా చెప్పవా?” అని (పా ధేతను సూచించి నా చేతులు రెండు 

మృదువుగా పట్టుకొన్నాడు. 

“పోదాం మామయ్యా...” అన్నా కష్టపడి. మామయ్య అన్న సంబోధన 

అత నికి తగలాలని నొక్కి, పలుకుతూ. అత నికది పట్టి తేగా? 

“అమ్మయో్యో, పోవడ మే?___ఉహు.. మన సమస్య ఏం చెయ్యాలో 
చెవితేగాని పోవడం వట్టిది-_-ఏం, నీకింకా ఎప్టయి చేసుకో లేకపోతున్నా వా? 
అందులో అర్థంలేదు. స్కు మట్టుకు పెళ్ళి కానక్క_ ర్లేదూ? ఆ మాట నీకూ తెలు 

సననుకుంటాను ,...” అంటున్నాడు మామయ్య. 

మామయ్య మాట కాదనడానికి, వున్న పాపంచికౌలోచనలు పోయి 

ఆదర్శాల్లోకి దిగిపోవాలి. చాతవుతుందేమో ఎవర మనా అడిగి చూడాలి, పాతి 
కేళ్ళన్నా నిండని మామయ్య మానవయం(తం ఊరి కేన అంత వేడెక్కి 

పోయిందా?, 

3 
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(ఆంధజో $తి వీక్తీ ౩; నవంబరు 18) 

శ్రీ ఆం జన యమ్ (పసన్నా ౦జనేయమ్ 

రాతికపన్నెండ్రై వుంటుంది లం, ఏజయవొడ సెషనని తెలుపోంది, 

రామచం[ దరావుకి....రై లు చాలాసేపయి ఆగివుంది. 

బయటినుంచి వచ్చే ధ్వనులవల్ల పెద్దగా న్మిదాభంగం లేదు.కాని, లోపల 
తిరుగున్నాయనిపిస్తున్న ఖారన్తవల్త వొచ్చెగాలి ట్ త్తిగా చాలడం లెదా. అతనికి 

మెలకువ వచ్చేసి కొంత సపయింది. కళ్ళు 'తెరవాలనిపించలేదు. కాని, తప్పింది 

కాదు. దుస్పటిలోపల పెజామా సరిచేసుకుని దుప్పటి పక్కకి తప్పించాడు. 

కళ్ళుతెరిచి పక్కకి చూళాడు. 

“నమస్కారం నార 

చిరునవ్వ్యూ, జోడించిన చేతులూ-ఆతను రఘురామ్. రామచందరాపు 

ఆశ్చర్యపడ్డాడు. “నమస్కారం!” అని ఒక చెయ్యి ఆడించాడు. ఈ (ట్రాన్స్ 

ఫర్ తప్పకపోతే తను రఘురామ్ దగ్గిరే ఛార్చి తీసుకోవారి విజయనగరంలో.ఆ 

విషయం మనసుతో చెతన్యవంతంగా ఉండడాన్ని కాబోలు, రావలసిన (పసన 

న్నత రాలేదు మొహంలోకి. 

“హెదరాబాదేనా సార్; _పయాణం!ో 

“ఊ6....ప్పెజంట్ సర్ (పయిజ్ _నువ్వూ హెదరాజాదెగా?” 

ఆరేళ్ళ [కిందట రఘురామ్ సరాసరి తను చేస్తున్న ఉద్యోగానికి నియ 

మితుడై నాడు. గూప్వన్=_సర్వీసెస్ పరీక్షరాసి, తను అప్పుడు గుంటూర్లో ఉండే 

పాడు. అత నీకీ _(టెయినింగ్ యిమ్మని తనకే వొప్పుగించారు,ఆ రెండు నెలలూ 

అయ్యాక అనంత పురంలో జిల్లా ఆఫీస్ నిర్వహించమని హోస్టింగ్ ఆర్షర్స్ 

రాగా వెళ్ళిపోయినవాడు: మళ్ళీ యిదే కనపడ్డం మధ్యలో మూడేళ్ళనాడు ఈ 

డిపారు మెంటులోని జిల్లా అధికారులందరికీ హైదరాబాదులో ఏర్పాటు చేసిన 

సమావేశానికి రఘురామ్ రాకుండా పి, ఏ. ని పంపించి, తను సిలపులో 

వెళ్ళాడు. పెళ్ళిట (అతనికే!) తిరుపతి కొండమీద. 

 రామచం్మదరావు షేక్హాండిచ్చాడు.“సీ పెళ్ళికి రాలకపోయినాను సరిగా 

అదె రోజున కాన్ ఫరన్కుంగు ర్తుందిగా?” 

శ్రీఆంజనేయమ్, (పసస్నాంజనయమ్ 439 



కిరు అభిమానంతో పంపిన శకుభాకౌంకలు అందాయి;... మీలొంటి. 

పెద్దలు గురుదేవులు అనేకమంది ఆశీర్వదించారు. on pen yen చూసుకుని 

గర్వపడుతూ వుంటాను!” 

“* ఊ(- ఎలా వున్నావు? పిల్లలా?” అని నవ్వుతూ అడిగాడు రామచం[ద 

రావు, 

“అవును సారో_ఒక వేలు చూపించి “బాబు” అన్నాడు రఘురామ్ 

“అయామ్ హో పీఎో 

రామచం[దరావుక్, తను హైదరాబాదు వెడుతున్న కారణం రఘురామ్ 

చెప్పెయ్యాలని వుంది. తన ఆందోళనలో వ ప్పేసానె మోనని అనుమానంగా 

వుంది. చెప్పక పోయినా అకను (గహించేసాడె మో అని, మాటల్లో పెట్టి తన 

చేత చెప్పించేసాడేమోననీ భయంగా వుంది. అతనితో చెప్పేస్తె అకక సాయ 

పడతాడని ఆశగా. అతను కూడా (ట్రాన్స్ఫర్ ఆపించుకుంది కే హెదరాణదాద్ 

'వెడుతున్నాడని ఆళ్వాసగా వుంది. 

“ఈ చెయిన్లో నిన్నెక్కడ వేశారు?” 

చెయిన్ అది అ (టటాన్స్ఫర్ల రక త్ర గ అం విశాఖపట్నంలో ఉన్నవాణ్ని 

ఎలూరు, కడ పవాణ్ని విశాఖపట్నం. (శ్రీకాకుళం వాణ్ని కడప, నిజామాబాద్ 

వాణ్ని శ్రీకాకుళం_ఇలా ఈ జిల్లానాయి అధికారులని పేకముక్కలు కలిపినట్లు 
తలిపి ఎవరికి ఏ స్టలం వస్తుందో వూహాకి అందని విషయంగా చేసారు, ఆంత. 

కన్నా పె ఆధికారులు మూడేసి సంవత్సరాలకో సారి వస్తుం దిలాంటి భూకంపం 

ఆందులో కొందరు అదృష్టవంతులు అవతలి మనుషులు రాకపోవడంచేత, 

కొందరు గడుసువాళ్ళు తమ పలుకుబడివల్ల కదలక్క. ర్లేకపోవడంచేత, ఎక్కడి 
వాళ్ళు అక్కడే కొనసాగుతారు. చిన్న ఉద్యోగస్తుల్లాగ తల్లికో, తడికో. 
జబ్బు అనో, భార్యకి నెలలు నిండాయనో, పిల్లల చదువులు దెబ్బతింటున్నా 

యనో కారణాలు రాసి (టాన్స్స్ఫర్ ఆపించండి బాబూ అని (పార్డించరు. ఉన్న 

టుండి హైదరాబాద్ (పయాణం కడతారు. ఎవర్నో కలుసారు. ఏమియేమిటో 

చదువుతారు. (చదివిస్తారు.) ఇంకా పలుకుబడి కలవాళ్లు ఒక (ట్రంక్ "బలిఫోన్ 

కాల్ చేసి ఎ రుకుంటారు. అంతే, ఎక్కడి దొంగలు అక్కడె గప్చిప్ .అలాం 

టివి సాధ్యంకాని వాళ్ళూ (టాన్స్ఫర్ అంటే అభ్యంతరం లేనివాళ్ళూ కదిలి 
వెళతారు. 

440 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



a ణ వు క అదీ ఇళ్ళ పే Su | Mn రఘుల మ్ చిరునవ్వుతో “న ర్ అఫసురలో. ఆఫీసర్ ట్ర ల 
న్ను డెరక 

వ ఏం | 

స్పెషల్ డ్యూటి_గా వశారు. ఇన్ స్పెక్టర్ ఉదొ్యగాలకి సరాసరి రి కూట్ 

మెంట్ జరిగిందిగా, ఈం మధ్య! రు సు స్పయ్యిద్దరికీ నికర బుమ్మని. మ 

అన్నాడు, 

అర్జాలనాన్ర్రు!** haa hs నిజంగా నే గుర్తు వచ్చింది. “*అదిసశే 

నువ్వు ఇక్క డెక్కా వెం: వాలే రురో ఎక్కు క!” 

atu) 

జ చా గ్ 

uw Ws 

“డై రెక్సర్ గారు నిన్న "మచిలీపట్నంలో క్యాంపు బార్న pau 
క రాశారు, ఇందాకే ఆయన నెల్లూరు వెళ్లారు. నన్ను హెదరా 

క చ్చి 

[ప్ల అర్జంటుగా వెళ్ళమన్నారు. రు రావడం, భార్త ye నన్ను కీప్ 

చెయ్యడం ఇవన్నీ అలా వుంచి, ముందుగా హెదరాదాద్లో “పై బోయ  కుయు 

నింగ్ కాసుకి వసతి చూడవలసిందని అర్హర్చు. న్నను. పదో వితింగొ 
డె శి 

అ రికి ళా దించొలి. 

“ఏం వృనిషివయొ?, డూ్యూటీమీద గ సెకండ్ కాసుకో 
ఎ క్యైళా వు! /. 

“మొన్న టపాలో వచ్చాయి సొర్ ఆర్షర్చ.... ఇక్కడిదాకా ఫస్క్రాస్ 
లోనే వచ్చాను. ఇక్కణ్డుుంచి పై Fy; బా| దాబాదుకి ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో _ ఫస్ట్ 
కాస్ మాట అటు౦చి."పెకంగ్' క్లొస్ దొరకడమే గగనం అయిపోయింది!” 

ఆరునెలలయితే నేం? "తంతే గా ర్జెగంపలో పడ్డ ట్లు హైదరాబాద్లో 

పడ్డాడు. మామగారికి పెద్ద బంగళా వుంది. రెండు కార్లు, ఒక జీప్ప ఉన్నాయి. 

శః ఆరునెలల్లో జిల్లా ఆఫీసర్ పోస్టునుంచి అసి సెంటు డే రెక్టర్ (పమోషన్కు 

రూట్ వేసాడన్నది ఖాయం. అక్కణ్నుంచి మళ్ళీ జిల్లాలకి రానక,. ల్రేదు, 

డిప్యూటీ డె డె రెక్టర్ అయితే తప్ప, అప్పుడ నౌ, అప్పటి! హెదరాబాచ్లో 

ఉండే ఇద్దరు డిప్యూటీ డె డె రెక్షర్లలో ఒకణ్ని (ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేసి తను 
-హెదరాబాదులోనే ఫంతేసోగలరుల 

“ విలట్టయనగరం౦ం బావుంటుంది సార్” అన్నాడు రఘురామ్. 

“ వెస్తున్నాడు వల!” అనుకున్నాడు రామచం[దరావు. 

“కొత్త జిల్లా, పెద్దగా వర్క్లేదు.... భవనానికి స్థలం చిక్కింది, 
విల్లీంగ్ కట్టడానికి డబ్బుకూడా శాంక్షన అయింది. పెండర్లు పలాన ఈత” 

చెప్పుకుపోడున్నాడు రఘురామ్, 

శ) జాంజనేయమ్, (పసన్నాంజనేయమ్ [౨౦] 44] 



“ఐసీ_కఇలాంట ప్పుడు నీలాంటి యువకులు అక్కడుండి డిపార్టు మెంటుని 
పటిషం చే సే చాగుండేది.” 

త్ అణాల జ 

భరి చెయ్యవలసిన పనుంది, 
i PE 

తాలూకాలో జూనియర్ ఇన్ స్పెక్టర్చని అల నము మితం ఇంటర్వ్యూ దగర 
గు కు ౧ 

కొచ్చింది. మూడు తాలూకాల్లో భవనాలు కటడెౌనికి ఎని స్తిమేట్లు అయాయి.” 

“అయ్య బాబోయి. ఇప్పుడా పెంటంతా ఎవడు “పడ తాడయ్యా నాయనా! 

అంచేత నాకు ఈ టాన్స్ఫర ఎలాగైనా తప్పిపోతే వాపుండునని వుంది. పైగా 

మా అమ్మాయికి పెళ్ళి కుదిరింది, నెల్లాళ్ళలో ముహూర్తం! మా అవ్బాయికి 
శ భా ఆన 

సరగ రావాలి, ఈ రెండూ నేను కాకినాడలో ఉండగా అయిపోతే నూలు 

ఈక్రింది వుదో గాల్లో ఇంకా చాలపరకు 

న 

నని చూసూ పుంపే, ఇంతలోనే పిడుగులా వొచ్చింది, ఈ దిళ్కుమాలిన్మటాన్స్ 
వన ఆనతి” ఆ ళ్ రాము నెతి కొటుక బో ఆర్షరు' అని రామచం(దరాపు నెత్తి వ్ టుకున్నాడు. 

రఘురామ్ అతన్ని పిచ్చివాణ్ని చూసినట్లు చూశాడు. “కొంపతీసి 

(ట్రాన్స్ఫర్ ఆపించుకోడానికిగాని త చరాబాదు దు వెళ్తున్నా రేమిటి?” అన్నాడు, 

“అరమ యరది సీడిదగ్గరా నాగుట్టు!” అనుకుని మొహం వెలేశాడు 

రామచం[దరాపు. 

“సార్! మీరెం అనుకోకపోతే, కొంచెం లైటు తీసేసాడా! కాసేపు 

నిదపోతాను” పె బెర్తుమీద ఆసామీ అడిగాడు, 

“అయ్యా, ఎంత మాట!” అని రఘురామ్ లెటు తీసేశాడ 
మలం 

సికిందాబాదులో దిగిపోతూ, రఘురామ్ అన్నాడు! *నరే._. ఎలాగా 

ఇంతదూరం వొచ్చారు. చేయ్యవల సిన (పయః త్న మేదో బెయ్యండి. మి (టాన్స్ 
Ym శ్వా లి స్ ఇగ __ వ ఎ ఫర్ తప్పిపోతే మీకు సంతోషం అని తెలునూనే వుంది. కౌని నాకు మాతం 

3 a 
ల్ల + అక్కడ మమ్మల్ని, కాక ఫో'ే 

శ కం స్ న. : గ ఖో రో మరొకర్ని పెసారు. నెను ఒ. ఎస్. డి. గా జాయిన్ శావాలిగనక, అయితే 
మిరు విజయన 

డ్డ ఆంజనెయిలని పి. ఏ. ఉన్నాడు సుహామ్బుతమైన వ్యకి. మీరేదో 
నూ టీ 

౦లౌ జాయిన్ కావడానికి కూడా ఎమి సందెహించనక్క. రేదు. 
నో 

అక్క 

అమ్మాయి పెళ్ళి అబ్బాయి ఉద్యోగం అని ఊ_ భయపడిపోతున్నారు. నిర్మొగ 
మాటంగా అతనికి మ సమస్యలు చెప్పెయ్యండి. కంటిలో నలుసు తీసినట్లు 
కాలో ముల్లా. తిసిసట్టు, చెపతో గులిఘ తీసినట్టు, అర్హ మాటాడి తే ఇ స్త్రీచొక్కా 

ర క వొాలీస ఈగసి 'తోలేసినట్టు.. అన్ని పరిష్కరించేసాడు, నమ్మండి, $5 = 

. ఉడీ? భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



“బొరా ఎంత వాడవయ్యావురాశొ అనుకొన్నాడు రామచం[దరావు, రఘు 

రామ్ తనని అక్కడికి లాగే (పయత్నం చూసి. 

క ఫ్య 3 

99 = పెళ్ళిచేసి చూడు!" అన్నారుట పూర్వులెవరో ను. మరి ఆ రోజు జుల్హో 

అంత కష్టంగా ఉండేదేమో అనిపించింది రా మచం[దరా వుకి, అంతా we 

జరిగి పోయాక. 

(టాన్స్ఫర్ తప్పదు. అని రూఢి కాగానే కాకినాడలో తన పి.ఏ గా పని 

చేస్తున్న నారాయణరాన్న తో ఉత రం రాయించాడు, విజయనగరంలో తన పి.ఏ, 

గా పసి చెయ్యవోతున్న అంజనేయులికి. పీలుం యే ఒకసారి పచ్చి వెళ్ళమని. 

అంతే, మర్నాటికల్లా వాయుప్పుతుడిలా వచ్చి వాలాడు ఆంజనేయులు. 

రిలీవ్ అయిన మర్నాడు బయలుదేరి వచ్చెయ్యడానికి కారు, లారి, ఏర్పాటు 

చేసేశానన్నాడు. మీరు అక్కడికి వచ్చేలోగా, వుండడానికి ఇల్లు సిద్దం. అని 

హామీ ఇచ్చాడు. 

6ఈద్పుర్రి పెళ్ళి ఎక్కడ చెయాలయ్యా” ఆన్నాడు రామచం[దరాపు. 

“ఏమిటి. విజయనగరంలో పెళ్ళిశ్ళే జరగడం లేదంటారా సార్” 

అన్నాడు చిరునవ్వుతో ఆంజనేయులు. 

“అదికాదు, వివాహానికి వేదిక కావాలి, విడిదికి వసతికావాలి.... నీళ్ళు, 

పాలు సరుకూ, సబ్బరా, వంటవాణ్ళ, పనివాళ్ళు ఇదీ అదీ ఎన్ని (ప్రాబ్లెమ్స్! 

వియ్యాలవారు దాదాపు వందమంది వస్తారు, అంతా ఒకేరోజున ఒరే (చెయి 

న్లో మళ్ళా గుంటూరు వెళతారుట. అందరికీ ఒక్కసారి రైల్లో రిజర్వేషన్లు 

ఇక్కడె ఆ సర్కార్ ఎక్్స్పెస్ వుంది! ఎక్కి.0చెయ్యచ్చు అనుకున్నాం. 

వోలడు పట్టుబట్టలూ అని పేడదామని వొపే పృసుకున్నాం. వాళ్ళతరపు నగలన్నీ 

కూడొ మమ్మలే బె చేయించేమన్నారు. ఇ౦ కి పట్నాల వారి షాప్పలో చెబుదామను 

కొంటున్నాం... . ఇంరఠడీ నేనింకా సొమ్ము రెడీ చేసి పెట్టుకొ నేలేదు.... ఏమిటో; 

అంతా గాభరాగా ఉందయ్యా...” 

ఆంజనేయులు మొహంమీంచి ఆ చిరునవ్వు పోలేదు. “సార్ అన్నీ 

నా కొదిలెయ్యండి! మీరు పట్టమీదప్పుడు పీటమీద; మిగతా శ్రైమప్పుడు కుర్చీ 

లోనూ అలా కూర్చోండి. అన్నీ అలా జరిగి పోతాయి!.... ఇక్కడున్న సై 

అక్కడా స తాలున్నాయి, ఇక్కడ సర్కార్ ఎక్స్ పెస్ వుంటే, అక్కడ 

(శ్రీ ఆంజనేయమ్, _పసన్నాంజనేయమ్ 443 



ఈస్టుకో స్తు ఎక్స్ పెస్సుంద్, ఇక్కడి పట్నాల వారుంయప అక్కడ నాగులకొండ 

వారున్నారు. ఇక్కడ మీ పి. ఏ గా నారాయణరావుంచే అక్కడ ఆంజనేయు 
లు౦టాడు 1” 

.... అంతా ఒక తియ్యని కలలాగ  గడిచిపోయింది.... దాదాపు ఇర్మవె 

ఎనిమిది'వేలు ఖర్చయినట్టు తెలుస్తోంది అన్నిటికీ కలిసి. అందులో తను తెచ్చి. 
ఇచ్చింది పదహారు వెలు. అంతే.... తను ఐదారుమంది పి. ఏ. లను చూశాడు 

కాని ఇలాగ ఎక్కడా లేదు! 

“ముకు తెలియాలి కాబట్టి చెబుతున్నాను సార్, ఇదుగో ఇతను. మన 
ఆఫిసు నీలంగు కశ శాయిక్ఫృష్ల పట్నాయక్ . బిల్లింగ్ సాండర్డ్్స్ అన్ని ఆర్, 

9 

అండ్. బి, ఇంజనీ గ చూసుకుంటారనుకోండి, కాని ఫైనల్ బిల్లు మనద్వారానే 

వెడుతుంపండి. అందుకని త్రమర్ని చూద్దామని వొచ్చాడు.” 

“అంతే స్తార్ర 1” అన్నాడు ఆ శాయికృషపట్నాయక్ + అమాయకంగా 
ఇఇ 

మొహం పెటి, 
ర 

0 0 (0 

రా సి ర్రముర్ ఇన్ స్పెక్టర్ పోస్టులు ఇదివరకు నింపినవి కాక మొతం 

పధ్నాలుగు ఖాళీలు సార్, ఎంప్లాయ్ మెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ వారు ముప్పయ్యెనిమిది 

మందిని పంపారు, రిజర్వేషన్ పోస్టులు నాలుగు సార్. అవికాక పదిఖాళీలు 
సార్, తమరు సెలక్షన్ చేసినట్టు ఆర్షర్స్ వేసిన ఈ పదిమందితో శాయిక ఏష 
పట్నాయక్ గారి కేండిడేట్ ఒక్కడే సోర్ లిస్టులో ఈ యిద్దరూ మాతం 

ఫర్నిచర్ కాంటాకర్ అప్పలన్యామిగా రి తాలూకు సార్, వారిచేత తవ 

దర్శనం విడిగా చెయిసాను సార్, అయిదుగురు ప్యూర్ మెరిట్ మీద వొచ్చిన 
వాళ్ళు సార్. ఒకరేమో తమ అల్లు డిగారి క్లాస్ మెట్ సార్ ....* అని వివరం 
చెప్పాడు ఆంజనేయులు. ఒక కొత్త (బ్రీఫ్ కేసు టీపాయ్ మీద రామచం్మదరావు 
వైపు గ్ళ్ళాలు పెట్ట ఇలా తెరిచి అంతలోనే మూసేసి. ఆయన కళ్ళు జిగెల్ 

మనడం సహించలేని వాడిలాగ. “ఇక మిగిలిందినేను చెప్పిన కాండిడేట్ సార్” 
అన్నాడు మామూలుగా. 

“అతన్ని నేను (డ్రాప్ చేసేద్దామనుకున్నాను. కాని మీరెందుకో పటు 
రం 

బట్లారు మరి" అన్నాడు రామచం(దరాపు కళ్ళు జిగేల్మనడం వల కాబోలు, 
మ 

మాట మెతనై. 

444 భరాగో నమ ౫ కథా సంకలనం 



“తమరు దానికి నన్ను క్షటముంచాలి సొర్,... చందుకంచే ఈ కాండిడేట్ 

మామగారు విశాఖపట్నంలో ఒక్ పెద్ద సంస్టలొ పెర్సనల్ ఆఫిసర్ సార్, 

అక్కడ మన జగన్ బాబుకి _ అదే అచ్చాయిగారికి. ఉద్యోగం కోసం గట్టిగా 

(సయత్నం చెయ్యమని చెప్పారు కదండీ.” 
ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవర్ని యెలా యెలా పడతాడో తెలీదు. అంతా అయి 

పోయాక గానీ తన స్కీమేమిటో చెప్పడు, ఆపన్లు చేయించడానికి సామ దాన భేద 
దండో పాయాల్లో దెన్ని అవలంబిసాడో అసలు తెలియనివ్వడు, అమ్మ్యబాబోయ్, 

వీడు రాజకీయాల్లో వుంపే రోజుకో మం్శతిని మార్చినా రయ్యడూ ౧-అను 

కున్నాడు రామచం(దరావు. 

బని అ_సమానూ తిరిగినటూ ఉండడు మరి, పి.ఎ. అన్న తరవాత 

ఆఫీసును కానుకొని కూర్చో వాలికదా. అక్షరాలా అంతే చేసాడు.అయికే “ఫోను 

రాక్షసుడులా ఆఫీసులో వుండే తొమ్మిది గంటల్లోనూ అయిదువందల నిమిషాలు 

ఫోనులోనే వుంటాడు, ఆ మిగిలిన నలభై నిమిషాలూ తనదగ్గర “అత్యర్హంటు), 

“యమర్హంటు] "అర్జంటు", “ఆడ్న రీ’. కాగి తాలమీద సంతకాలు తీసుకోడానికీ 

| డానికీనూ! 

0 0 0 

“ఆ అమ్మాయిని ఇన్నాళ్ళూ సరిగా చూడనేలేదు ! ఘోరంగా మిస్ 

అయ్యాను!” అనుకున్నాడు రామచందరావు.ఆడిట్ పార్ట్ వాళ్ళు తమ అభ్యంత 

రాలన్నిటికీ రాతికి రాతి సమాధానాలు కావాలని పట్టు పట్టిన ఆరోజు తరవాత. 

సరిగ్గా ఆ రోజునే ఆంజనేయులు వాళ్ళ నాన్నగారికి సీరియస్ గా వుందని అమలా 

పురం వెళ్ళకపోతే, ఆ సమాధానాలన్నీ తను డిశ్లేట్ చెయ్యకండా అతన 

తయారు చేసుకునుండేవాడు: ఆ అమ్మాయిని అసలు చూసే ఉండక పోదును! 

చచ్చు పీనుగ, తనని పూర్తిగా అన్ని విధాలా “నుఖి పెట్టలేని 

సెర్బనల్ అసిసైంటు!... 

ఫైనో(గాఫరు - టి అమ్మాయి nt 

లీలారాణి _ ఆ అమ్మాయి పేరు. ' 

ఇరవై ఆ రెళు, _ ఆ అమ్మాయి వయసు--- 

పొచ్చటి వసుపు. ఆ అమ్మాయి రంగు. 

పుష్టి, ఆరోగ్యం, నునుపు, మెరుపు _ ఆ అమ్మాయి శరీర ౦. 

నొజూకు, నవత . ఆ ఆమ్మాయి నడక. నడత... 

(శ్రీ ఆంజనేయమ్ (పసన్నా౦జనేయష్ గగ 5 



అవ్వును బం|టో తు సింహాచలంగాడు, ఎకొంచెంట్ అచ్యుత త రామయ్య, 

“హెడ్ గుమనా రంగాచారిగారు _ ఇలా వివిధ ఏజ్ (గూప్ల వాళ్ళు.అందరూ 

ఆ అమ్మాయిని ఆశగా, ఆకరిగా చూస్తూ వుండడం అన్యమనస్కంగా నై నా 

ఆందోళనతో చూశాడు రామచం[దరావు. 

మొ త్రం అయిదుగంటల సేప్ప కూర్చుంది తన రూమ్లో, తన ఎదురుగా 

ఆ రా, తి bed అయిదువందల సార్ల యనా తన కళ్ళలో కళ్ళుపెట వు 

పోనీ_ తను అయిదుగంటలపాటూ అమె కళ్ళలోకే చూస్తూ కూర్చుంటే, తను 

చెప్పిన వాక్య మో, మాటో, అకర మో, ఆశ్చర్యార్షక మో ఎ ఉరూలాంటి ఆ స 5 

అర్ధం కాని లిపిలో రాసేసి, తరవాత ఏం చెబుతారుసాిరన్నృట్లు తన కళ్ళ 

లోకి (పక్నారకంగా చూసింది. 
య క 

జెప్పు కొడుతూ బెండ్ టచ్లో తనని “బెండ్ ఫోల్” చేసి, _(పశ్నార 
ర aa ల a: (ఫి 

కంగా చూసింది. 

తనే మెనా శీ రామచం[దుడా + 

అ; ఏమాట కామాజే _ పదేళ్ళ నాడు అమ్మాయి ఈడేరిన నాటి 
నుంచి నేటివరకు మాతం. 

ఇప్పుడు మళ్ళానా? 

అవును... ఇప్పుడేమిటి, తన బాధ్యత లు? 

ఏమీలే వు... 

అమ్మాయికి పెళ్ల అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయింది. అబ్బాయికి ఉదో్యగమె 

విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాడు. | 

భార్య తన సంపాదనమీద, (పతిష్టమీద నెరవేర్చేసిన బాధ్యత లమీద, 
కృషి పితో, గౌరవంతో రెండు పూట్లా నిదపోతోంది. కడుపునిండా తిని! 

తనకి వయసుమా. తం ఏం సరల ని? మొగాడికి యాభై ఎళ్లొ క 

వయసా? 

సర్వీస్ రిజిస్టర్లో చాలా వివరాలుంటాయి........ 

క్రస్ట్... దెవదాసీ. వెదర్ మేరిద్ __ విడోడ్, 
బొట్లు పెట్టుకొని రంగు చిర లు కు ఈ సుందరీనుణి విధవయా? ఎంత 

దుర్భ౧ మెంత దుఃవావహము! 
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అడవికాచిన వెన్నెలా? 

పరువంలో వె వెధవ్యమా? 

(వళ్నార్ధకా లె_ అన్నీను.... 

ఈ ఆంజనేయులుగాడితో ఎన్ని చేయించుకున్నాను! ఎంత చేరదీశాను 

ప్రణీ! 
క్ల 

శ్ర 

రం ను చెప్పలని వూట అంటూ లెదు.ఇప్పటివరకు. 

ఇది చెప్పగలనా? 

ఇది చెప్పగలనా? 

చెప్పాలి... చెప్పక వీలేదు.... వాడె వాడె. వాడే హు అ 3 ఎర్వాటు 

మ థి 

వాడు కొలాంతకుడు, దెవాంత క ఏడు! అయితే అస్మదేయుదు! 

రానీ, వాణ్ని 'అమలాప్పర౦ నుంచి. 

“మీ నాన్నగారి కెలా వుంది? సరైన వైద్యం చేయించేవా? పొని 

వెజాగ్ కీసుకురాక పోయావా? మంచి జసుష్మతి పుంది కదా... అసలు నీకు 

బుర లేదయ్యా. ఈ వయసులో ఆయన్నక్కడ ఒంటరిగా వదలి అమలా 

పురంలో అరటితోట వుంపే మటుకు? నీ వగ్గ గరుంసే వచ్చే తృ పి ఆరో 

గరం తనివి అక్కడె సాయా?” 

ఇలా మాట్లాడొచ్చు. 

“ముపృయ్యళ] వొచ్చాయి స్ు అరా సళ చేసుకో వేం? మంచి 

పిల్లి ని చూసి పె* క చేసుకుని, క్ ల! ఆయనకి శే సప చేయించరేవు, 

ఎందకు? ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ అడ్డమైన పుపకారాలు చేసావు! నీ స్వంత 

షో 

తంశడిని గాలికి వదిలెసి'.... ఛఛ! ఇదేం వాగులేదయ్యా. ఆంజనేయులూ!” 

ఇలా చొరవ చెయ్యచ్చు. ఇందులో సె పెద్ద చొర రవ మాతం ఏముంది? 

ఆతను నా సెర్ళనల్ అసిస్టెంటు. అతని వ్యక్తిగత వివరాలు నెను లక్ 

చెయ్యాలి. నా కల. పర్శనల్” విషయాలలొ అతని సహాయం తీసుకో 

క టర్, ఎక్స్ పైర్ - (పే ఎక్స్ కున్ల "ఐనన్ లీప్ ఫిబ్లన్ స్ at 

చం 'పేళాడా చాబూ........ సు mis వాడు 'దావడం క కాదుగాని, నన్ను 

చంపి వదిలిపెట్టాడు. పదిహేను రోజులు సెలపు పొడిగంచేశాడు “నా పెర్స 

నల్” అసిసెంటు! 
ర 

శీ) ఆంజనేయమ్ (పసన్నాంజనేయమ్ 
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ముసిలాడు ఇక్కడేనా చచ్చేడు కాదు.... అప్పుడప్పుడు కనబడుతూ 
నైనా ఉ౦డేవాడు ఆంజనేయులు.... 

ఎన్ని పన్లు బాకీ ఉండిపోయాయి! 
అడ ప ఎన్ని ముఖ్యమైన పన్లు.... 

ఆర్హంటు పన్లు. . 

br పెర్సనల్ అ నం 
౬ ల క 

ఒక్కటి కాదె, వాడు లేందే! 

రిక గట 

వం టక్ (ర అసలు కాదె! 

కుడియా! 

ఎలాగా ఈ పదిహేడో తారీకున ,హొదరాబాద్ లో జరిగే కాన్ఫరెన్ముక 

వాడు రాలేడు. 

“సెనో(గాసర్ (శ్రిమతి లీలారాణి (హైదరాబాదు కాన్ ఫరెన్సుకి జిల్లా 
ఆఫనర్ని ఫె ఫొలో కావలెను” 

హద్గదీ, చేసేను ఆర్హర్ .... ఛక్ ఛకా, ఫట్ ఫటా! 
అయిదు వందల మెళ్ళు ఇటూ, అయిదు వందల మైళ్ళు ఆటూ 

పయాణం! 

అయిదు రోజులు కలసిపుంటాం.... 

అయిదు గంటలు కాదు... 

అయిదు నిమిషాల్లో తేలిపోయింది. సమస్య! 
అయిదు వందల అడ్వాన్స్ టి.ఎ. శాంక్షన్ డ్. 

0 0 0 

sos గారెప్పుడొసారు సార్” 

పి.ఏ గార శ్రే తమర్ని బాగా ఆర్హం చేసుకుంటారు వ 
ళన! లా వుంచే ఈ పొరపాటు జరిగేది కౌద్బ్సార్ , క్ష 

పిఏ. గారితో చెప్పండి సార్, ఆయనా రకా 
--బొనన్లదు. కాస కాదచ్లేదుగా, ... 
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న 
న జ ఒర జీ 

లో ట్ 

అంజనేయులుతో చెప్పసుంటి ఆస ఆంజనేయున్నే అడ గమంటొంది., 

అడుగుతాను. నాకేం మొహామాజమా?........ (తొందరపడకూడదు!) 

ఇ౦ కన్నా ళ్ళు? .... ఇవాళ ఇరవయో్య తాదీకు.... ఎలుండి కలా వొచ్చే 
ఉప్, ఛి 

సొడు' సొ 

“సార్...” హౌూడుమాసా రంగాచారిగారు, 
"సీ! అమామ 

క స. బక్ 

ఐదయిపోయింది. తమరింకా ఆఫీసులో ఉంటారా సొల” 

“ఏం, మీరు వెళ్ళిని తారా?” 

౨వును సార్, ఇవాళ మధ్యాహ్నం పి,ఏ.గారు ఇంటిక్ చ్చేశారు రు సార్. 

వాళ్ళ నాయనగారు పోయారు కదా, సొర్ ౨ 

“రసన ండీ, హారం ....” 

“జభఫిస్ కాఫ్ అంతా వళ్ళి పరామర్శ చవేయాలనుకొంటున్నాం సూర్. 

ar కశమ అలాగే, అలాగే తప కుండా వెళ్ళండి... సరే, నేనూ 

వెళ్ళిపోతాను; వాచ్ మెన్ ని పచ్చి తాళాలు = న్ ల స అర్హంటు కాగితా 

రింకేం లెవు కదా” 

నేవ సార్ టో 

క్షజొలమీద నిర్హయౌని కొచ్చాడు రానుచ౦|దరావు. తనుకూడా వెళ్ళి 

నాలుగు సానుభూతి వాక్యాలు పలకాలి. 

ఇం౦:35 వెళ్ళి పారంటూ, కోటూ విడిచాడు, మొహం కడుకు సి, సబ్బు 

నల్ల అంటు కునే తెల్లటి కెలుపును సన్న 5 గుడ్లతో తుడిచెసుకున్నాడు. జీప్లో 

వెళ్ళ ఫాడదసని ముండే నిర్ణయించుకో డంవల్ల దీప్ డె డె 9వర్ని పంపేడు. విధి 

౦లో కెళ్ళి ఆలా వెళన్న ఒక వ. ఆపి బేరం చేశాడు, 

“ వాళ్ళమ్మగారు ముందె పాట లేకపో తెన్ట నెనూ, వద్దును., * అంది 

మ Se 

“ఆ, అయినా ను వ్యెందుకులే! అతనేం మన చుట్టమా, బంధువా? మన 

యింట్లో మనిషిగా కలిసిపోయౌ డనుకో... అయితే మాతం) అది అకని 

స్వభావం, అంతే! మన పొజిషన్లో పే వాళ్ళతోనే అతనలా కలిసి 

పోతాడు,” 

శ్రీ అంజనేయమ్, (పసన్నాంజనేయమ్ 
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“మరేనండీ.... పాపం, మంచివాడు గో 
“ఆఫీసులో వాళ్ళంతా వెళ్ళారు.... మనలో ఎవరో ఒకరు వెళ్ళకపోతే 

బాగుండదు.... చిన్నబుచ్చుకుంటాడు.... అంచేత నేనే ఒకసారి వెళ్ళి పలకరించి 
వచ్చేదామనుకొంటున్నాను....” 

0 | 

రామచం(దరావు వెళ్ళేసరికి ఆఫిసు జ్ఞాఫ్ అంతా ఇవతలికి వచ్చేసు 
లు అకాల 

న్నారు, 

అయినా ఆంజనేయులు ఉండే ఇ ఇల్లు రోద్దిగా గానే వుంది పరామర్శకు వచ్చిన 

వాళ్ళతో. 

అక్కడ ___ 

నిల్చున్న వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు, వరండాలో అక్కడా అక్కడా 
కొద్ది శబ్దంతో మాట్లాడుకుంటున్న వాళు. క ౦(టాక్ట్రర్లు. సాత ఆఫీస్ బిల్రింగ్ 

యజమాని ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ దగ్గర తాలూకాల ఉద్యోగులు. కొద్దినుంది 
బంధువులు భూడా ఉన ఎటున్నారు.. 3 

3 ఒక్కరి మొహం చూసినా అతన వొచ్చిన కష్టం సట్ల సిజ౦గా 

సానుభూతి కలిగిన వాళ+లాగే ఉన్నారు... గ్రానొరి రానుచం(వరావు! ఒళ్ళు 

గగుర్చొడచింది. కొసి Me అతను నలా “తత “హాల్లో; 

మిష్టం ఆంజనేయులు ! చాలా విచారకర మైన వార్త, ....నేను షాకయ్యాను. ఆ 
రోజు నీ సన చవి గాం చూసి,... సాసం. మీ న. sn ౨రవే ఎళ్ళు 
లేవటగా.... ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్..... మరేమిటి సంగతులు? మీరె 
మంది అన్నదమ్ములు? హౌ అబౌట్ సిస్టర్స్? నువ్వు పెద్ద కొడుకువి కాదను 

కుంటానే... పోన్లే, ఆ ఏఛంగా కొన్ని చొధ్యతిలు తగ్గాయి నీక ఐనొ. నాకసి 
వస్తుంది... మ్ "'ఫాదరొకి జబ్బుగా ఉందిని తెలియగానే అయన్ని ని దగరికి ఈ 
వూరు త్రీ కగు కొబ్బెయ్యవధథిసింది. పూర్ సోల్... ఇంతసుంది ఉండీ కూడా ఒంట 

రిగా పోయినాడు.... ఐయామ్ సో సారీ ఆంజనేయులు'.... అయితే ఏమిటి? 
ఆఖరి చూపు కనీసం నీకైనా దక్కిందా? ఐసీ. ఇట్స్ వర్నొ.... పోనీ ఆసి 

న గురంచి స్పష్టంగా మిల్లు రాశాడు కదా, అందువల్ల హిడెక్ త తగింది.... ఎనీవే_ 
రెస్ స సూ సుషుం క్ ప్యంగా వ లా ర లాటాఫ్ చై షు 

గ్రా 

స్నో? రాసుచ్ ౮|(దరొల్యు ఆూటి లు ఎంటూ, సుధ్యల్రో సమాథానొలు చెబుతూ 9 
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అంజసయులు అతన్ని లోపలి గదిలోకి తీసుకు వెళ్ళాడు. చక్కటి ఆ గదిలో, 
మిక్కిలి సదుపాయంగా, సౌఖ్యంగా కూర్చున్న దామచ౦[దరాప్ప అక్కడొక 

వింత [పపంచాన్ని చూసేడు.... 

బోలెడు పు స్తకాలు___ 

ఎన్నో బహుమతి వస్తువులు... 

మరెన్నో కానుకలు... 

గోడలకి మంచి పెయింటింగులు_. 

అవసరాలు, సౌఖ్యాలు, విలాస వస్తుపులు; అన్నిరకాలూ పున్నాయక్క డ. 

ఆ గదుల అలంకరణ పాతొదె అయినా హుందాగా వుంది.... 

“అదలా వుంచు. సీ మంచితనం కారణం గానీ, నీ పనివాడితనం 
కొరణంగానసీ___ ఇవాళ నీ యింటికి వచ్చిన జనం. ఇన్నిరకాల వాళ్ళు ఇంత 

మంది! బిళ్ళని చూసేసరికి; వీళ్ళ కళ్ళలో నీమీన కురుస్తున్న సానుభూతి చూసే 
సరికి. మీ నాన్నగారు పోయినందుకు నాకు నిజంగా కలిగిన విచారం అంతా 

పోయిందనుకో! ఒక్కసారిగా నువ్వు నా పెర్సనల్ అసి'సైంటువి, ఇంత జన 

_పియుడివిగా, అజాత శ్యతువుగా వున్నానని నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. 

దానికి కారణం నాకు తెలుసు. నువ్వు యెవరు. ఏమి. అడిగినా తప్పకుండా 

యిసొపు, చేసావు! నాకు నిజంగా గర్వంగా చతదనుక (“నాకు కొంచెం 

అసూయగా వుంది అనేమాట మింగెయ్య గలిగినందుకు కూడా ఆనందిస్తూ) 

అన్నాడు రామచందరావు. ఈ ధోరణి యిన్వుడు అవసరం. అతన్ని కొంచెం 
క్రీ రించడంవల్ల ఒక ముఖ్య మెన “స్వంత” పని నెరవేరుతుంది. 

“అంతా మీ వంటివారి దయ సార్, నాదేముంది? కేవలం నా వుద్యోగం 

మీద (శ దా, నా అధికారులమీద భక్త్; అంతే!” అని పక్కకి చూశాడు ఆంజ 

నేయులు. 

[ఎ సంజ చెప్పిందో, ఏ సం దేశం విన్నదో, సైనో గ్రాఫర్ (శ్రీమతి 

లీలారాణీ, _పస్తుతం కష్టంలో వున్న అంజనేయులికి ఒక సాంసారిక నెచ్చెలిలా, 

నిరాడంబరమైన వేషంలో రెండు సొసర్ల లో రెండు కప్పులతో కాఫి తీసుకొని, 
ఆ సమయానికి ఆ గదిలో అడుగుపెట్టింది] 

రామచం[వరాపు ఆ నిరాడంబర వౌందర్యం కూడా ఒక కళాకారుడి 

కుండే ఆశా సరిశీలనతో ఆస్వాదించి కాఫీ అందుకొన్నాడు .... 
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a శీ 

“అయితె సారో, నాదొర్కు 'మనపీ ” ఆంజనేయులు మాట్లాడడం (ఫొరం 

ఫించాడు; కాఫీ కప* ప పెటి, “*తనురునాా రండి! తనురు రామచం, ద భించాడు; కాఖ కప్పు పక్కన పెట్ట మరున్నా | | U 

రాపుగారండి. నేనున్నానండి' చెను అంజనయుల్న౦డి. సను సం సవకుణ్ణండి. 

నను మీ భకుణికూడానండి. అలాగే ఆ శ్రీరామచం[దులవారున్నారండి వారి 
ఆజాద్ డ్రై 

భక్తుడూ వారి సేవకుడూ అయినటువంటి ఆంజనెయస్యామివారున్నారంండి. రామ 

అకిల్ రామసేవలో ఆంజనేయుడికి సాటి మరెవ్వరూ చేరండి, అయితేనండీ; 

! = 
ఆంజనేయుడి భకులు అంజనేయుడికీ ఉన్నారండ. ఆంజనేయుడి దేవాలయాలు 

i 

వ క ౮ ఖం = 2 ము జ ఆంజనయుి డికి ఉన్నాయండి. (శిరామచం(దుల వారు ఆంజసయుడి సేవలు ఎన్న 

(| యినా ఆశించవచ్చూ పొందవచ్చూ గానండి; ఆంజనెయుడిీ త పోఫలాన్ని గాని 

అందుతో వాటానుగాని అశించకూడదు గదండి'ి అని నవుస్కారం రాను 

చం|దరాపువై పూ ఆ'పెక్షగల చూపు లీలారాణివై పూ పెటాడు ఆంజనేయులు. 

“ఆహాహా! ఏమి నిజం చెప్పేవయ్యా!” అని అక్షరాలా లెంపలు వేసు 

కున్నాడు; “ఆంజనేయ భక్తుడు” రామచం(దరా వు. ష్య 

[కీ రిశేషుడు సంకు పాపారావు అలవోకగా చెప్తూ ఉండే అనేక జీవిత 
సత్యాలలో ఒకటి విని ఈ కథ రాయకుండా ఉండలేకపోయాను. మా అధికారి 

తిరుపతిరాజుగారు నన్ను పిలిపించి ఈ కథలోని అధికార వ్యవస్తపట్ల నేను 
వ్య క్త్రపరచిన పరిశీలనాళ క్తి తనుకెంతో సంత ప్రిని కలిగించిందని చెప్పడం. 

విశేషం.) 



(“స్వాతి దూసష్మతిక; సూర్చి 19797) 

అర గంటయింది జ్రాకరక. తలు పేే 

ఇవ క లికొ చ్చేవాళ్ళు నోట్లకట్టలు నిండిన హ్యాండ్ బ్యాగులతో (పీప్ కేసు 

లతో, రుమాళ్ళతో. జేబులతో ఏజెంటు గారి రూమ్లోంచి వస్తున్నారు. లోపలికి 

ఎనరూ న ప క 

అవదంటారా నర్చింహారావుగా రూ” 

“ ర్పికెందు కలాగుండ ౦డి చెపాను!” అని పదోసారికాబోలన్నాడు,. ఆర్, 

అండ్ వి. అఫీసు గుమస్తా నర్చింహారావు, అతని చేతుల్లో వున్నాయి నాలుగు 

లక్షల రూపాయల విలువగల నా బిల్లులు అనాడు. 

“రేపుకదా పిల్. ఫస్టు? వీస మనన్ని ఇవాళ్లినుంచే పూల్ చేస్తున్నా 
రెమిటి ఖర్మ” అని జోకుతో మళ్లా అశాంతిని వెలిబుచ్చాను. 

“ఏంటండి కంటాక్షరుగారూ!ఇవాళకింక మూసిస బ్యాంక్ తెరవ 

నేనా” పక్కనుంచి ఎవరో అడిగారు. తిరిగి చూశాను. అతని పరు మరిచి 

సోయాను. ఎలెక్సిసిటిటోరు ఎస్, ఈ. ఆఫీసులో యూడిసీ. 
“మీరొచ్చేరేమండి కాష్కి? ఇవాళ చేంకటావుగారి పేర్న ఎండార్స్ 

చేస్తామన్నారే మా బిల్లులు?” అన్నాను. 5 

“అక్కడా ముపె ప్రైయారువేలదాకా ౭ రావాలి... . “అందరికం పెతక్కువ 

బిల్లు సాకొ మీది! మీరు రేపురండి, పేమెంటుకి. ఇవాళ కోటిరెడ్డిగారిద జంబు 

నాధన్ గారిది, ఇంకా కొందరిదీ, మొ త్తంపదపహో రులక్షలకి పెగా వున్నాయి, 

ఇన వసే పంకస్రానగాథ ఈ ఉదయం. దానికో నేను” దాబ్బాబూ-- 
ఆ బిల్లులతోపాటు నాదీ మీపేర్నే వేసుకోండి. నాకు సొమ్ము యివాళ ర్మాతికే 

కావాలి” ఆని మొరపెట్టుకొని మొతానికి ఆయన్ని నొప్పించే చేను. 

“మీ బిల్లు ఆతన చీరనే పుంది.ో 

“వమురి "ఆయన కనిపించ ర?” 

“ఆయన మళ్ళీ ఆఫీసుకెశ్ళేరు. 
“అసలు బ్యాంకు కొచ్చినట్టు కనబడ దే?” 
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సన, 



“జ్యాంకుడాకా రాలేదు. జంబునాథన్గారి మూడు బిల్లులో వొకదాని 
మీద (ఇజరీలో ఆబ్ జక్షన్ పడింది. అడి సట్టుకుని మళ్ళీ ఎస్, ఈ. గారి 
సంతకాలకోసం వెళ్లారు,” 

“మిగతావి పాసయ్యాయా? వాట్లో నా విల్లుంది” అన్నాను, 
“మిగతావి పాసయాాయి, అవీ వెంక(టావు దగ్గరే వున్నాయి” 

పాస్ కాని బిల్లుకోసం అయిన విల్లులుకూడా ఆఫీసుకి సట్టి కెళ్ళడ మేమి 
టండి; మరీ అన్యాయం కాకపోతే!” అని విసుక్కున్నాను. 

“బిల్లుల మో ఆయనదగ్గి రుండిపోయాయి. బ్యాంకువాశ్ళే మో తలుపులు 

మూసేసుకున్నారు. ఆయన వొచ్చే దెప్పుడు, ( శజరీలో పాసయ్యేదెప్పుడు; 
శ్రింకులో (పెజెంట్ చేసేదెప్పుడు; కేషయ్యే దెప్పుడు” అనికూడా అనే 

శాను, 

౬ 

0 0 0 

(సతి యేడూ మార్చి 31 నాడు ఠంచన్గా మధ్యాహ్నం రెండుగంటలకి 
బ్యాంకు తలుపులు మూ సెయ్యరు, లక్షలకొద్ది రూపాయల బిల్చు ఆరోజు క్రాష్ 

అవుతాయి. అవి ఉద్యోగుల జీతభత్యాలూ కావచ్చు. కౌంటాక్టర్ల్హ విల్ఫు 
కావచ్చు. కంటింజెస్సీలు కావచ్చు. 

శీ కలమీది కొచ్చెకౌదా బిల్లులు తయారుచెయ్యక ఏంచ్చెసారో. అను కునే 
వాణ్ని మా నాయనగారు కౌం|టాకులు చేసిన రోజులో 

é త్ 

గుమసాలదీ కౌదు తప్పు; అధికారు లదీ కాదు. 

ఎన్నో శాంకన్లు మార్చి 20 నుంచి 28 వరకు గల దినాల్లో వస్తాయి, 
"న్ని29. కూడా వసాయి! పా మార్చి 24 | పాఠతంనుంచి రా(తీ పగలూ నిస 
స; బిల్లులు తయారు చేస్తారు గుమాసాలు; వాటివల్ల ఎవరికి లాభ మో వాళ్ళని. 
టుకుంటూనూ, అందులో వాళ్ళ సహాధ్యాయులే వుంటారు, స్వంత అధిళారే. 
ఎంటాచ్ు, నొలాంటి కౌంటాకరూ పుంటారు. 

కం టబ ౧౧ 
ఎవరికి తస్బవు తిట్లు, 

ఐతే ఎవరి బిల్లూ అగి పోదు. 

ఎందుకం కు మార్చి 31న _పెజరీ ఆఫీసు మూసెయ్యరు. బ్యాంకు తలు 
లూ మూసయ్యరు. తయారైన బిల్లులు సంతకాలై _పెజరీ వెళ్ళడమూ, 
గదుగా మారడమూ జరుగుతాయి. 

క్ర 

CU} 

ఒక్ ఎడాది. ఏపిల్ 1న తెల్లారి పరక బ్యాంక్ వని చేస్తూ నేవుంటుంది, 
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శాంక్షన్ లు ముందుగా పంపడానికి “ఫండ్స్” వుండ పు. సెంజల్ గవర్న 

మెంటు గాంటో, అప్పో మార్చి 15 దాకా రాదు. ఆ తరువాత హిదరాబాదు 
అహం ఖో యాలి € గ as షే కి కశురియటొ ఆ యా డిపారుమెంట్ల అధికారులు. ”ఆరికశాఖ కంకరన్, ర ష్స్ ౧ థి నే 

శాంకన్లు విడుదల చెయ్యడం అక్కణుంచి జిలాలకి డిసంబ్యూషన్ సెట్ మెంట యంలో రం ౧ శు వు © 

కాపీలు రావడం, ఇన్ని అయినా డరెక్సరెట్ ఆఫ్ (పెజరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ 
రా 

ల్ 

ద్యారా జిల్లా (అజరలకి ఏడిగా వాటి కా 
ag) 

ఎన్. కమ్మ 

f 

లు రాకగోతే విలులు _(పిజరీలో 
రా 

అయితే ఏది ఆగిపోదు. అలా అలా ఆ ఆరరు 31 మధ్యాహ్నాం మూడు 
G mn న్ 

గంటలకి వొచ్చినా, యి బిల్లూ పవలకుండా అన్ని వ్యాస్ చేసేసారు _(చెజరి 

నౌరు అన్నిటికీ కెష్ యిసారు బ్యాంక్ బారు, 
అలల) 

గ 5 అష ల ని జం న టట నా | ఎ| పిల్ ఫస్టు ఉదయం వరకు యిచ్చినా సం, ఆ ఏల్తులన్నీ మార్చి 31 

డేబుక్లో కే వెళతాయి. ఏ పిలుఫస్టున, ఆ తరువాత_పాత ఆర్లిక సంవత్సరపు 
శాంకన బాసతు బిలులకు శేష్ యిన్వరాదు, 

oar au) 

ఈ ఏడాది అంతా సవ్యంగానే అయిపోతుందనుకున్నాం,. 
క్ టీ [ అలో 3 man ర్ట ల అయి తెర ష్టం మొక్లీతంలో _పభుత్య కార ఇ లయాల న్నీ మొన్నటికి 

నాలుగు నెలలపాటు గుమానాలు అకుండా నడిచాయి. నూదిపదహోరు దోజులు 

సమ్మెచేసి మార్చి 26 న ఉద్యోగులు తిరిగి డ్యూటీల్లో చేరారు, 
మూడు నెలలనుంచీ జీతాలు లేక ఆవురావరని వున్నార మో, ముందు 

వాళ్ళ జీతాలు బిల్లు చేసుకున్నారు. “మా బిల్ను సంగతేమిటని అడగడానికి 
కూడా నోరు రాలే దెవరికిసీ. 

అక్కడికి 28 అయింది. మూడు నెలల శీతాలు పటుకుని ; పతి చిన్న 
రు టు 

గుమాసా, పెద గుమాసా, హెడ్ గుమాసా, నూపరింటూ, మేనెజరు_2$8న 
అపు (ఎ అలలా RO + 

ఇళ్ళరు వెళ్ళి ఇంటి చుటూనూ, వూరు నలుమూలలానూ వున్న అప్పులు నిష్బ లి 

అనుపాతం చూసుకుని సివొడా చేసుకున్నారు. 

29 ని వాళ్ళు పన్గోకొచ్చినా మధ్యాహ్నం దాకా ఎవరవరికి ఎంతెంత 
లం ల 

అప్పు మిగిరిసోయిందో చర్చించుకొడం న 

29 రాతి, 30 పగలూ రా|తీ, 31 పగలు-ఇళ్ళకి వెళ్ళకుండా విలులు 
స్ట ్ గ 

తయారుదేెసి వాటికి అవసరమయిన ఇతర కాగితాలు జతపరచి, సంతకాలు 

పెట్టించుకుని.ఒక మహాసం. పదాయాన్ని తు.చ_త స్పక౦డా అచరించారు గుమా 

సాలు. వారికి జోహోరూ; వందనాలూ ఎన్ని అర్భించినాచొాలవు.... 
అలి జల్, 
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స్ట 



Ez $f నగా స్థ Meo 

రవ చేసుకుని ఏజెంబుగారి రూమ్లో దూరాను, మెసెంజరు నన్ను 

అడుతూ పడ చిరా: ఆయన న కళ్ళపడాది, “ఆయన్ని రానివ్వవోయ్; అప్పా 
6 డో క్ష! ద 

రావూ! ఆయన వెరపనిమీద వొచ్చుంటారు. అన్నారు ఎజెంటుగారు; నన్ను 

కూర్చోమని సంజ్ఞచేసి; హె డ్ క్యాషియర్ తెచ్చిన సైట్ మెంటు ఏథో టిక్ చేస్తూ, 

నేను చిరునవ్వు మొహాన పులుముతుని “సారీ సార్, నేను వేరేపనిమీద 

రాభేదు, అదెపనిమీద వొచ్చాను. నొవి ఐదు లక్షల రూపాయలు వుండిపోయాయి 

ర్త 

ఈ ఎడాది. ఖ ర్మెమిటోగాని అస్ని తలుసవతలే వున్నాయి” అన్నాను, 

నొర్.అనడంలో “సరి” అన్నారో తెలీలేదు; “సారీ అన్నారో తెలీ 

తమరు సర్మిట్ చెస్తంఎ, సి. ఎస్. ఈ. వీ. నుంచి ఇద్దరు; ఆర్ .అండ్ 

బి నుంచి వొకరు.జడ్, పి. నుంచి ఒకరు.మూడోకంటివాడికి తెభీకండా లోపలి 

స్త్ కొనారు నర్ అన్నాను. 

“అబ్బెబ్బె-అ దెలా ముదురు 0ది అలాంటప్పుడు మీరు ముందె ఉజాగర 
వలె ఆనీ 

పడు౦డాలి*0ది. నా పీకలమీద కొసుంది అలాంటి పను చేసెను. వెళ్ళండి 
హా! Me) mg) అ 

వెళ్ళండి.” అని ఆయనలేచి నిలబడిపోయాడు. 

మెసెంజర్ ఆఅప్బారాపు నావేపు పొగరుగా చూశాడు. 

“కవైక్ట రుగా_ రాయకెదా సార్, బ్యాంక్ తెరిచుంచమని?” అన్నాను 

రోపలవు వున్న PUN వై మందికాక, పెనున్న రండువందలమందిని, (టెజరీలో 

గిరికీలుకొడుతు తున్న యాభె మందిసీ తలుచుకుని, 

= కలెక్టరు రుగారు రాయలదు; ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు, కసీనం మెం ఫోర్ 

చెసి అన్నర్ చెయ్యడ డంలెడు,” 

అం పే.కవెకల్ గారం చేస్తున్నట్టు? 
6 

ఎనెభెలకల రూపాయల వీలు ఇవాళ ఎన్కాష్ కావాలని ఆయనకి 

తెలు నుంది .ఇటువంటి సమయంతో ఆయన మౌనం naan కషంగా ఉంది, 

మాయమైవో డం దుస్పహంగా ఉంది, 

ల 
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ఈ శాంక్షన్లన్నీ “కుక్క ముక్రేసుకుంపే' "మళ్ళీ "కొ త్తశాంక్షన్లు 
అక్టోబర్ దాకా రాకపోవచ్చు. పెట్టిన డబ్బంతా వర్స్స్లో లాకప్ త. 

వుండిపోయింది. కొత్త వర్త్ ఎ ఎలొ  శేపట్టగలం? ఎప్పుడూ ఎవరికీ లోటుచెయ్య 

వేదు....ఇలా అత జరుగుతోంది) 

“కలెక్టర్ గారు ఆఫీసులో లేనట్టున్నారు సార్ ౫” 

“సాకు తెలీదు. మరు వెళ్ళండి. వఐయౌమి భిబ్రీ*ి అన్నారు బ్యాంక్ 

ఏజెంటుగారు, 

¥ x Kk 

“ఎవ్వరూ వెళ్ళిపోకండి. అరగంటలో వనాను" అని, నా విల్చు పట్టు 

కున్న గుమస్తాలిద్దర్ని వుదెశించి చెప్పినా, అందరికీ వినపడేలాగే చెశే ప్పెను. 

కారు తీసుకుని బెళేరాను, కలెకరుగారి బంగళాకి. 

ప్త ఫ్ర ధ్ర 

“గవర్న మెంట్ వెహికిల్” అని రాసివున్న జీపులు పది, పన్నెండు 

దాకా వున్నాయక్యడ . 

సంగతేమిటో అడుగుదామని, ఎవరైనా కనిపిస్తారమోనని వెతికాను. 

అందరూ లోపలెక్కుడో పున్నట్టున్నారు. ఆ నిశ్శబ్దం భయంకరంగా వుంది. 

కలెక్టర్ గారు కులాసాగా ఉన్నారా? హఠాత్తుగా ఆయనకదెనొ సుస్త 

చేసిందా ఫ్ ౧౨నుమానం వొచ్చింది. 

(పస్తుతం యో జిల్లాకి కలెక్షర గా వున్న సూర్యంగారూ, ఎ సహా 

వరం కాలేజీలో క్రాస్ మేట్సుం. అయన యిక. డికి రాకహూర్వం వివిధ వుదోళ 

గాలలో వుండే కాలంలో నేను వార్ని అప్పుడ ప్పుడు కలుస్తూనే వున్నాను.ఎంత 

పనా ఉన్నాస 6, “కట్రో, వొచ్చావా! రొ, కరౌ రః ఎలా per! పని? పిల్లలు 

బావున్నారా?” అని పలకరించడం రివాజు. 

ఎక్కడో లోపల వున్న ట్లున్నారాయన, 

ముందు హాల్లో అడుగు పెట్టాను, 

ఇరవై చేతులుంపే దాగుణ్లు రావణాసురుళ్ళాగ_అన్పె౦బంది, జీవితంలో 

తొలిసారిగా. 
అక్కడ = 

ఆర్. డి. ఓగారు. 

డి. ఎం. ఓం గారు 
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జొయింట్ కలెక్షరుగారు.. 

తాసీల్లార్ గారు. 

డిసిరిక్ట్టు వెపెర్నురీ ఆఫీసర్ గారు. 
చుళలు 

సం ట్ రుం గారు 

హుజూరు శిరసాదారుగా రు. 

కలెక్టర్ గారి పీ. ఏ, గారు. 

గటల్కెంటు ఆఫీసర్ గారు_ 
ఇ మ తిష ర్డీ a ర్లు యిద్దరు. 

క ఆసిసెంటు 3 రెక్తరు గొ రుం 
ర ద 

కో_ఆ పరటివు జాయింటు రిజిస్తారిరు గారు. 

ల్యాండ్ అకిర్చబి జీషన్ డిప్యూటీ కలెక్షరుగారు_ 

cA fe 

రం a డబ్ల్యు. తి. సూపరింఅెండింగు షన Per 

ల్లా శాటిస్టిక కల్ ఆఫీసర్ గారు. 

జ్ఞనిల్ సప్రయిస్ ఆపర్ గోరు 

ఆరీదరూ మహానుభావుల! 

ఎందరికని వందనాలు, 

30డం పే రెండుచేతులతో? 

అయితే గొస్స సంతోషపడిపోయాను; బ్యాంకుదగ్గిర పరిస్టితి తల్చుకుని, 

ఏిళ్ళందరూ తదు తమ ఆఫీసుల్లో ఈ మూడురో జులూ తయారైన బిల్లులు 

౦కువగ్గిర ఆగిపోయాయని చె చెస్పుకోడా wn ఇక్క కి వొచ్చుండొచ్చు అన్న 

రై 

మాట ట స్ఫురించింది. 

అసలు మాబోటి కౌంటాక్షర కే ఎక్కువ నషం_ఈ పరిసితివల. 
లుం రు (ఢి ఛం 

న మొత్తం ఎనభి లక్షీలుంటుంది; రావలసిన సొమ్ము.. ఏడెనిమిది 
(| న్ా ల శ్న చ ప # 

1 | అజా a 

నష్టం దాదాపు పదమూడు aed బ్యాంకు తెరిచిపుంచే ఏర్పాటు చెయ్య 

మని అడగడానికి మాబో కాం(టాక్షర్లకి నో రెక్క_ డిది? 

అడిగితే ఆదికౌరుతే అడగాలి. 

వారూ వారూ ఒకటి. 

అలనీమిషంసొాటు చిరున ప్రత్ అందర వపలకరించిను; ఒక చెయ్యో 

చెండుచేతులూ ే పె కెత్తుతూ, జోడిసూ...., 
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వారందరూ చేతులెత్తి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారేకాని; పిరునవ్వులైనా 

(పసాదించ 60? అని దిగులుపడాను. 

సమా ధానానిక న్నట్టు పక్కపరండా లోంచి ఫోన్ సంభాషణ వినబడింది. 

“హలో_నేను కలెక్టరుగారి క్యాంప్ క్లర్కు-ని మాట్లాడు తున్నాను_అక్క-డ 

నొజ్రిషనంతా బావుందా ఆం అ బయల్లెరుతున్నారు కలెక్టర్ గారు... .శవదహా 

నానికి అన్ని ఎర్బాట్లూ జరిగాయా? ఓకేె.ఇదుగో, బయల్లేరేడ మే....' 

సిర్హాంత పోయాను. “నవదహానంో అన్నమాట పిసి, 

ఇప్పుడర్హవై రమెంది.నా నమస్కొాారాలకి ఈ అధికా రులంతా ఎందుకు ముఖొ 

వంగా తలలూపి 'పూరుకున్నారో_ 

కాని.ఎవర్నడిగినా చాపుండదు, 

శెలుసుకోక పోవడం నా పొరపాటే. 

కాసిని బిల్స్ కేష్కాలేదని.నా ఆదుర్దాలో నేనున్నాను-కౌని జరిగి పోయింది 

మహా ఘోరం! 

ఫ్య షక ఫె 

“అందరూ లేవాలి సార్” 

డ ఫేదారు నెమ్మదిగా అయినా ఖచ్చితంగా చెప్పేడు; హాలుద్యార౦ 

దగ్గిర కనబడి. 

స్విచ్చినొక్కితే మోటారు కదిలినట్టు అందరూ లేచారు. “ఇటు” 

అంటూ అందరి మధ్యనించి Si. సహోలుకి. ముందువేపున్న ద్వారం 

లోంచి బయటికి నడిచాడు. 

అందరూ కలెక్షరుగారి దూటిని *ఫాబ్రో” అయినంత విరేయతతో డఫే 

దార్ త్ర “సా ట్రీ cw6 39 అయ్యారు. 

sk ik ౯. 

అక డే 

టాప్పలేని జీపులో 

ముందు |డయివరూ, డపేదారు. 

వెనక పక్క బెంచీ అంత యెత్తుకి పుప్వులు పేర్చారు. జ పూలమీద, 

మెడలో పువ్వులడండ కో 

ఏమనిచెస్పను!.... 

ని ౦ అ 
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బీప్ప స్తారయింది, 

వెనకాల కలెక్టరుగారి కారు 

“ల్రోపలవారూ. మేడంగారూ. 

తరవాత యిగతా వాళ్ళ లార్డు, జీపులు. 

| ఆఖర్ని నా వస 69 

స్మశానండాకా “ఫాలో” అవుదామని; ఆ మహోన్నత మైన దహానసంసా 

రాన్ని చూసి అక్కడ కలెక్టర్ గారికి కనబడి, నా సానుభూతినికూడా యధోచితంగా 

'తెలియజెయ్య్యాలని: వారి అభిమానాన్ని చూరగొనాలని; ఒకటి రండు సిమిషాలపాటు 

అనిపించింది, ఆ సరధ్యానంలో కారు నడుపుతున్నాను. 

కార్హతో, జీపులతో సాగుతున్న వూరేగింపువల్త రోడ్డుకి ఎడంవేపునుంచి 

కుడివేపుకి దాటలేక ఒక కుక్క భయం భయంగా చూస్తూ నిలబడింది; ఇంత 
లోనే. హఠాత్తుగా దాకేద్దామన్న ఆశ తో 

పడ్డాది నా కౌరుకింద, 

ఒక్క త&ణం అనిపించింది. 

దీన్నికూడా ఆ జీపులో ఆ పూలదిండుమీద పడుకోబెట్టి ఆ గంధపు 
చెక్కలతో త గల బెటిద్దామా అని. 

కాని అది “కలెక్టర్ గారి కుక్క” కాదు.... 

దాన్ని ఈ ఉదయం ఏ పామూ కరవలేదు__ 
పాము కరచిన కుక్కకి జిల్లా వెటర్నరీ ఆఫీసర్ గారు స్వయంగా తన 

శక్తినంతా ధారపోసి చికిత్స చెయ్యడం_అయినౌ అది ఆయన చేతులుడాటి పోవ 
డం-దాని శవదహనానికి జిల్లా అధికారులంతా బారులుతీరి వెళ్ళడం.ఎంత 
గొప్ప దృశ్యం! 

ఆ కుక్కగల మనిషికాటుకి జిల్లాలో రెండువేలనుంది, తమకు న్యాయంగా 
రావలసిన ఎనభె లక్షల రూపాయలకి దూరమై, ఆర్నెల్లపాటు అల్లాడి 

ఫోవడా నికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 

అదీ గొప్ప దృశ్యమే మరి, k 
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RP యతిపాలి ంతలుటటాతకిలలటి కుల ప ANNA, srs iss Arte Tree ns 

రాత్రంతా రిహార్నల్ చేసుకున్నాను. నాన్నగారితో చెప్పేద్దామని. కాని 

నా నాలుక నా మెవడిచ్చె ఆజ్జల్ని పాటించడంలేదు. “టిఫిన్ తిందాం రారా 

చిన్నా "అని నాన్నగారు స్వయంగావచ్చి పిలుచుకువెశ్మేరు. మెడమిద గది 

కిటికీలోంచి నరసయ్యగారి పెరట్లోకి చూస్తూ దొరికిపోయాను. నోట్లో టూత్ 

(బష్ ఆడుతోంది గానీ, అ పని వాష్బేసిన్ దగ్గిర కదా చెయ్యాలి. “స్నానం 

చేసాపావా?...-నెను హొలంమీదికి వెళ్ళాలి... సీకో సం హరోలే నెమో” అంటూ 

మెట్లు దిగిపోతున్న నాన్నగారితో మ త్రరవా స్పృుడో చెనాను, నాన్న 

గారూ” అని హడావిడిగా చెప్పేసి వాష్బేసిన్ దగ్గిర చేరి మొహం కడుక్కుని 

చకచకా కిందికి దిగొచ్చాను. 

వంట మనిషి నాకూ ఆయనకీ టిఫిన్ వడ్డించింది. 

మా ఇద్దరి అలవాట్లలో కూడా చాలా తేడా, నాకు (పతిరోజు ఇడ్రీలు పెస 

రట్లు కావాలి, ఆయనకి రెండంటే రెండు చుక్కారొ మైలు. చాలు “పొలంమిద 

పని చేసారు నాన్నారూ మరి కొంచెం పోషకాహారం తినాలి అని నేను వె ద్య 
ఆడే] 

(ea 

విద్యార్టగా ఆయనకి ఓసారస్పుడో సలహా ఇచ్చాను. ఆరోజు ఆయన ఇచ్చిన 

వివరణ నౌకింకే గుర. “నేను రెండు పుల్కాలు తినడమే చూసేవుగాని 

దాంతో ఆరగించే పప్పు సంగతి చూడలేదు నువ్వు” అంతే. మిగిలినది ఆయన 

చెప్పరు: అక్కర్లేదు కూడాను. యాభై (గ్రాముల పెసరపప్పు, ఒక పూర్తి 
ఇవ్, 

రకా 
అబల 

వెలులిగడతో కొంచెం అలం, జీలక్మరా వేసి ఉడకపెట్లాలి. చిన్న మిరపకాయ 
గొడల (6 ల ళం 

ఒక్కటి రెండు చెమ్చాల ఆవునేతితో వేయించి తిరగ మోత వెయ్యాలి. ఈ 

రెండు పుల్కా-లతో ఆ పప్పు అంతా ఒక, బిట్లు మిగలకండా తినసారు. 

“నుప్వు తినే రెండు పెసరట్ల కన్నా ఇదె ఎక్కువ!” అని ఆయన 

చెప్పక్క-రెదు కదా. 
ag) 

చెప్పదల్బుకున్నమాట నా నోటమ్మట రాడంలెదు. ఆయన టిఫిన్ 

తినడం అయిపోయింది. వంటావిడ. పాలగ్లాసు పెచ్తెసి వెళ్ళి పోయింది. మజ్జిగ 
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లాగ గటగటా తాగేసి కేచి వెళ్ళిపోతారు, ఇస్పుడు చెప్పెయ్యాలి, తేక పోళే 

మళ్ళా రేపు ఉదయంవరకు ఆయన నాకు దొరకరు, పొలం వెళ్ళి ఆయన వచ్చే 
సరికి ఊశిజనం అంతా సొవిటిలో ఆయన కబుర్లకోసం చేరుతారు, నాలుగు 
గంటలకి సభ తీరిపోగానే స్నానం ఇని పు సకాల గదిలోకి వెళ్ళిపోతారు.ఆరు 

గంటలకి పంచాయతీ ఆఫీసుకి వెళ్ళి ఎనిమిదిగంటల కొనారు, రాతి తినే 

రెండు పుల్కాలు ఆయన గదిలోనే తింటారు తప్పా వంటింటి గదిలోకి రారు, 
నంటమనిషి నాతో ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెప్పి కొసిరి వొడ్డించి పనులన్నీ 
పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే తలుపులు నెనె వెయ్యాలి, 

“గాందధిగారు గొప్పవారె కావచ్చుగాని గాం ధెయవాదానికి రో జులుకావు 

నాన్నగారూ!” అన్నాను. జెమ్ అయిపోతూ వుంచే ఆఖరి (పశ్నకి సమాధానం 

రాసేసినంత హడావుడిగా, పేపరు లాగేసుకుంటారేమో అన్న భయంలో రాసేసి 
నట్టు దొంగతనంగా. 

పాలగ్లామ ఖాళీచేసి కిందపెమేరు నాన్నగారు. నేను ఆయన వేపు చూడ 
లేదుగాని ఆయన నావేపు చూసేరు, ఎదుగుతున్న పిల్ల పక్షికి రెక్కలొచ్చి ఎగ 
రడం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వుంటే తల్లి పక్షి చూసినప్పటి వినోదం కళ్ళలోకి తెచ్చు 

కుని చూసి పుంటాడు. 

“గాం ధేయవాదానికి కాని రోజులంటూ వుండవు చిన్నా.” . 

ప్త ¥ ¥ 

“నాన్నగారితో వాదన పెట్టుకొని గెలవలేరు చినబాబూ” అని సన్నాయి 
నొక్కులు నొక్కుతూ చెప్పి వెండిగ్గాసుతో తెచ్చిన కాఫీ చేతికందించింది 
ననే 

“నిన్నెవరూ చెస్పమనైదు” అంటూ ఆ చేతివేళ్ళు తగలకుండా జాగర్త 

సడుతూ గాను అందుకున్నాను. 

“ఆయన చెవ్ప్నమన్నారని మీరు మొదలెట్టారా; మీరు చెప్పమన్నారని 
నేను చెప్పేనా? మంచి అనిపించింది మరో మనిషికి చెబుదామని ఎవరి కేనా 
అనిపిస్తుంది” అని రెండు పెటు, మూడు గాసులు, పప్పు వుంచిన మట్టుగిన్నె, 

చెమ్బా.అన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది మీనాక్షి, 

“వెంకటావూ!” అని వీథిలోంచి కేక. 
“అదుగో వొచ్చేడు బుచ్చిబాబు!వాడి కౌఫ కిటికీలో ఉంది పట్టుకెళ్ళండి 
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గ 99 a క్త జా చు 1 

నాకు పనుంది” అంది మిశొక్షి. సింకు దగ్గర కీ ట్రమీద క ర్చున్న మసిషి కదలి 

కండు, తల మాతం ఇటు తిప్పి. 

నవ్యవలసివ సమయం కానప్పుడు కూడా నవ్వుతుందని నాకు మీనా క్షి 

అంతే కోపం, విసురుగా రెండో గ్లాసు రెండో చేతో పుచ్చుకుని ఈష ము నాషోో 

అని కేకపెటి వీథి వసారావేపు బయలు దెరాను. 
(2 

అసలు విడివల్ల వొచ్చింది ఈ రంధి అంతాను. 

పేడ. ఫా (0 

మానూరు నుంచి కోనూరుకి రెండుమైెచ్ళ. 

ఆరోకాసు చదివినన్నాళ్ళు నడిచేవెశ్తేను. 
గొ ళ్ళ ర్ 

చేను ఏడులోకి వచ్చెసరికి నారాయణ ఐదు సాసయేడు. 

“వాణి కోనూరు పంపించు అన్నారు నాన్నగారు. 
బల 

“ఆడు కోనూరు సదువుకి పోతె గే దెల్నెవడు కడుగుకాడు చాబయా్యి 

ఇప్పుడిప్పుడే ఒంటికి జన పడా వుంది. పని నేర్చిత్తె నొకు సాయంగా వుంటాడు 

అన్నాడు 'వెంకడు. 

“సని నీకు అలవి కాకపోతే మరొకణ్ని పెడతాను. వాణ్ణి చదవనీ. 

నిన్ననే హెడ్కెసరు నాతో చెప్పడు నారాయణకి చదువొసుందండీ వాణ్ని చదవ 
య బై 

తల్ 

నిస్తే చావండునూ అని.” 

లో é జా అ లీ, "4 ఖు 

నాన్నగారు సెకిలు నాకోసమే కొన్నారు. కాని రొజూ రెండు పూటలా ప్ర 
రు 

షు ఈసా 

పోనూ రానూ నారాయణి క్రొ క్కేడు, మొదటికో ముందుని రాడ్దునెద రహ గ్ 

వాడిని. ఓ రోజు తొడలు తిమ్మిరెక్కి అరగంట సెపు చాధపడితే కమసాలి 

ఎల్లయ్య ఆ “సెకిలురి వెనకచ[కంమీద ఓక్ ఇనపన్హాండు అమర్చి, దాసిమిద 

సట్. లు 

ఒక చెక్కపిట వగొటి. అందిమీది నేను హాయిగా కూచుంపే ఆనందించి మా 

చే కో ge కు_పీటమిద కొటి పీచుతో చేసిన దిండు 
వెనకాతల కొనూరు వొచ్చి. చెక్కూఎట క్ " 

Sa ( be స్మ క. క స oF a 

చేయించేడు చూడేకుల ముసలయ్య చేత సెకిలు రదు రాడ్డుమిద నన్ను కూచి 

పెటి నారాయణ నన్ను డబల్స్ కొక్కు_కొచ్చిన మొవటిరొజు మా అమ్మం 

$9 వ గు ఇ భనం వో 

“ఆ బట్టలక్కడ విప్పి స్నానంచేసి తోపలికిరా” అని ఏథి వసారా లోగ లీడు 

మీద వేలు సెటుకుని వెంటనే తీసేసి 
రౌ అ 

అడంగా ఆడించేరు. “అయో, నేనందుకు అనలేదండీ, నారాయణ కమి, మన 

a 
కిలాడి లాంటివాడు, స్కూల్లో ఇంకే ఎంత మంది ఉంటారో; మయిలవాళ్ళు 

ag 

నీళ్ళు పెటించింది. నాన్నగారు ముకు 
అం 
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కూడా వుండొచ్చు కదా” అంది అమన్ము సౌమ్యంగా. “పగలంతా చెమట పు 

తుంది కదా అనీ! 

రోజూ బడినుంచి రాగానే ఆ గుడ్డలు చేరె పెట్టి స్నానం చెయ్యడం 

మంచిదే అనుకో" అన్నారు నాన్నగారు. అలా శెండోపూట స్నానం అలవాట 

యింది. 

0 (0 0 

నా చేతిలో రెండోగ్గాసు చూడగానే సెణకలొంచి గాజుగ్లాసు తీసాడు 

నారాయణ, “పొయి” అన్నట్లు చెయ్యి జా "పెడు. 

"ఎవరూ లేశ. చింతో తాగి” పరవాలేదు అన్నాను. 

నారాయణ నవ్వేడు ప పంతులమ్మగారు సీది కడిగిన చేతితో నాది కడుగు 

తాదా? అన్నాడు, 

“న్లో ర్ముయ్యి” అన్నాను నప్వుతూ, వొడి గాసులో కాఫి 

నేను ఎనిమిదో క్లాసులో వుండగా మా అమ్మ చచ్చిపోడం, మా 

అక్కకి పెళ్ళి అవడం, నేను సగం పరధ్యానంగా, సగం పిచ్చిగా, సగం 

అశ ద్రగా వుండడ ౦.ఈ కారకొలపవ ల్ల అటు ఎ "అం డిస్సూ ఇటు మార్కులూ 

రెండూ చాల్లైదు. నెనూ నారాయణా 'క్లాస్మేల్లయిపోయా ౦. అయితే అందువల్ల 

నాకు మేలే జరిగింది, 

నారాయణ ఎప్పుడూ క్రాస్ దో కాసు నుంచి మా హనూరో 
మజ ప్రై గొ 

, అ రదర రెట్ట. | ఒకు వాడే, ప ums, ఒక 
మూరు సెక్షన్గుండెవి. అపడు thd ఫస్లు వాడె. పది, పదిక”ండు పన్నెండు. 

ఈ కానుల్లోనూ నేను కొంచెం వెనుకబడుతున్నానని రోజూ నారాయణ 

స సేవాడు. ఆ రోజు అన్న పిరియడ్లలో డల రాతి పూట "అన్నం తినగా నే క ఆ 

అయిన పాతొలు ఆస్నీ ఖచ్చితంగా నాకు వంటబమేయని రూఢి అయ్యేదాకాను, 

ను నిద్దట్లోకి జారుకుంటున్నా నిన్ను ౪ లెపి కూ నాలో పెటి. ర పాఠాలన్ని తను 

చదుపుకుంటున్నా పే చదువుకుంటూ నాకు బోదపరిచి, అక్కడె గోనె పట్లామీద, 

పుస్త కౌలు తలకింద పెట్టుక్' ని పడుకునేవాడు. 

మొదట్లో కి కొన్నాళ్ళు వె వెదురుగడతో నేలమీద చప్పుడు చేస్తూ నన్ను 
పుతూ వుండేవాడు. శ్సీనాడు నేనెంకకీ లేవకపోతే నెత్సి కొంద ఒక్కటి కొట్ల 

జ్ర 

Gl, లేపి “సారీ వెంక(టావూ, ముకేసుకున్నాను! వె వెళ్ళి స్నానం చేసిరా, నిద్దరా 

గిదరా తేరిపోదిోి అన్నాడు. 
© (ఎ 
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౧ “నా మొహం. నా కలాటి. నమ్మకాల్లేపు. నేనెవర్షనుకున్నావు?మానూరు. 
గాంధీగారి కొడుకుని!” అన్నాను. 

0 0 0 
కాఫీ తాగేసి, అల్లంత దూరాన గోలెంతో వున్న నీళ్ళు సిలవరి చెంజుకో 

నేను తెచ్చి పోస్తే గ్లాసు కడిగి మళ్ళా పెజకమీద పెళ్తేడు నారాయణ. జేబు 
లోంచి రుమాలు తీసి చేతులు తుడుచుకుని, వసారాలో ఈ మూలకి వెళ్సి ఇంత. 

సేపూ నేను చూడని ఒక గోనెసంచి మోసుకొచ్చేడు. చేకుతాడు ముడులువిప్పి, 

అందులో పేకదాకా నిండిన నామాన్లు ఒకటొకటి తీసి బెంచీమీద పెర్పడం 

మొదలె'పేడు. 

వాటన్నిటి వెనకా బోలెడు చరిత వుంది. 
. హయ్యర్ సెకండరీ పరీక్షలో జిల్లాకి ఫస్టుగా పాసయ్యేడు నోరాయణ, 

ఆంచేత కోనూరు మోతుబరి బుచ్చయ్యగారి పేరిట వున్న బందరు బంగారం 

మెడల్ వాడికొచ్చింది. దాంతో ప్రారంభమైంది ఆ చరిత. 
ఇంటర్. యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజి స్టూడెంట్స్ మీట్లో వాడు 

ఎలక్యూషన్కీ ఎస్సే రై_టింగ్కీ, డిబేటింగుకీ తెచ్చుకున్న ఫస్టు (ప్రయిజులు... 
మూడు మెమెంటోలు ఆనాడే నాన్నగారికి ఇచ్చే బోయాడు. నలభి సా పా 

యిలు కర్చు పెట్టి నాన్నగారు వాళ్ళింట్ల్ నే ఒక అటక కట్టి పె ఇన్నాహ్శాదాచేడు. 

ఆవి తెచ్చేడు ఇప్పుడు. | 

"సెకండియర్ లో వాణ్ని మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కల్చరల్ ఆసోసీ 

యేషన్కి సెక్రటరీగా నిలబెట్టి గెలిపించేసరికి నా తాతలు దిగొచ్చేరు. అయితే 
నేమీ? ఆ. ఏడాది వాడు జానపద సంగీతంలో ఒక గొన్న (పయిజు, నాటికల 

పోటీలో గెల్చి ఒక (బహ్మాండ మైన షీల్లు, సాంస్కృతిక కౌర్య(కమాలు 

అవిచ్చిన్నంగా నిర్వహించినందుకు కాలేజి తరపున ఇచ్చిన స్పెషల్ మె మెంటో 

అటు నారాయణ "కే కాదు, ఇటు నాకూ, నాతోపాటు చదువులో వాడి నుంచి పోటీ 

అంటూ లేకుండా పెకొస్తున్న నా (గూపువాళ్ళకీ కూడా గర్వ కారణాలే. అవస్ని 

ఆ బెంచీమీద, లేవిల్స్ తుడిచి అక్కడ పె కుడు. 

మూడో సంవత్సరం ఎనాటమీలో తప్పేడంకే అది నారాయణ 

తప్పుకాదు. (ప్రొఫెసరొగారు మొదట్నించి కలవ ఎల్లమ్మ అనే మాక్షాస్ అమ్మా 

యిని హెచ్చరిస్తూ వుండేవారు. నువ్వు రిజర్వేషన్ మీద పీటు సంపాదించినా, 
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"పేదరికంవల్ల స్కౌాలర్ష్స్పులూ (గాంట్రూ సంపాదించినా, బాగా చదవకపోత్తే 
ఎనాటమీలో నిన్ను పాస్ చెయ్యడం నాకూ, నన్ను పుట్టించిన (బహ్మ దేవుడికీ 

కూడా చాతకాౌదు. అంటాను. ఈ కలవ ఎల్లమ్మ అనే అమ్మాయి నొరాయణ 

(గూప్లో జానపద సంగీతంపాడి బహుమతులు తెచ్చుకోడ మే కాక రన్నింగ్ 

రేసెస్లోను, లాంగ్జంప్, హెజంప్ల్లోనూ, జావెలిన్ తో, డిస్కస్ (క్రోం 

ల్లోనూ |పెయిజులు వుచ్చుకుంది. రెండో ఏడాదిలో పుండగా ఎల్ల మేమిటి, నీ 

పేరు మార్చుకో; డాక్టర్ అవబోతున్నావు; డాక్టర్ ఎల్లమ్మ అంటే షే3 షే షెంట్లు 

రారు అని- వాదించి, Sa ఆమె పేరును వె. కలవ, అని మార్చించేడు. 

అందరూ *వె వై కలవ!” అని వేళాకోళం చేసే క, కలవ నల్లగా వున్నా గ్ర 

గానె వుందిరో యి అని కొందర నేవారు, నల్లకలవ అపురూపమైన జాతిది సుమా_ 

అనేవారు “జాతి” అనేమాట నొకి_ సరికి. అందులో: ఒకడు “ఏమి[టోయి. బౌతి 

గీతి అంటున్నావు” అనీ కవ్వించేవాడు. ళ్ నన్నది అది కాదు గురూ ఉండు, 

కొట్టకు! నల్లకలువ అని, అలెగ్జాండర్ డుమా రాసిన నవల చదివేవా? చదవక. 

పోతే కల్చరల్ స్మెకటరీ గారి కరాఫ్లో వుంది. “గో తు ఇట్” అని ఆ. 

కొం'టెవాడు విపులీకరించేడు, ఎల్లమ్మ ఇవన్నీ అప్పుడొకటి అప్పుడొకటీ 

ఏడుస్తూ చెప్పుకోడంలో, నారాయణకి అంతకి ముందుకంటా బాగా దగ్గరైంది, ఆ 

తర్వాత నిజం ఎంతో, అబద్దం ఎంతో తెలియదుగాని, ఎనాటమీ ప్రొఫెసర్ 

గారు; “కలవని నన్నొచ్చి కలవమను. అంతా సెట్టిం గై పోతుంది” అని నారా 

యణకి పురమోయించేడనీ, అలా అనడంలో అతనికేదో దురు ధ్ధాళ ౦ వున్నట్లు 

కనబడుతోందని' నారాయణ పిన్సిపాల్ గారికి చెప్పేడనీ, కథలు రాసి మెడికల్ 
జారేజీ గోడలమీద _పచురించెరు. పర్యవసానంగా కలవతో చొటు నారాయణ 

కూడా తే బ్బడు. 

మూడో ఏడాది పరీక్ష త తప్పగానె నారాయణకి స్కాలర్షిప్ రద్దయింది. 

మళ్రీ ఆరు నెలర్లో అదే పరీక్ష రాసి అప్పుడు కూడా సాసవనందుకు సాంఘిక 

సంక్షేమ శాఖవాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత భోజన సౌకర్యం రద్దయింది. కాని 
సాంస్కృతిక రంగంలో అతను చెసిన కృషికి మెచ్చి “కొందరు సహాధ్యా 

యులు” అతనికొక “మెడికల్ డికొప్షరీ” (పుస్తకం గొప్పదే) బహుమతి 

ఇచ్చేరు. ఆ పుస్తకం కూడా ఈ సామ్మగిలో వుంది. దాంట్లొ అట్ట తెరవగానే 
వచ్చే "పేజీలో ఒక స్టిక్కర్ మీద స్కెచ్ పెన్ తో అందంగా “మా అభిమాన 

సహాధ్యాయి ఆర్. నారాయణకి అని పుంది. 
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నారాయణ ఆ పుస్తకం బెంచీమీద పెట్టకుండా నౌ బఅక. అలల 

అదీన్సి జాగత్శగా పరిశీలించి చూడు అని' వదిలేసి, చెప్పులు - కొడుక్కు. 

న్నాడు, జ లే 

ద్వారం దగ్గిర మీనా& వున్నట్టు నేను చూడలేదు. ఆమె నోటిమీద అరి 
చేత్తొ కొట్టుకుంటూ అవ్వ, అవ్వ, అవ్వ అని చప్పుడు చేసింది. నారాయణ నొ 

చేప్పు చూసి “ఇవన్నీ సి సాయం లెకుండా నేను సంపాదించుకోలేనివె.. నేనే 

తెలివై నవాడినని గర్వఒడ్లాను, తెలివి ఒక్కడి సొమ్ము కాదని రుజువు చేసేవు” 

బని 'నిర్భావంగా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. 

“ఏంటది? అంత మరీ ముట్లుకు నీ సట్టుకునీ ఇచ్చాడే: ఏం పుస్తృకమది?” 

అంటూ మీనాక్షీ దగ్గిరగా వచ్చింది. ఆ కణంలో మీనొక్నీ నా దగ్గిరున్న చనువు 

ఆసరాగా ఆ పుస్తకం లాగేసుకుంటుం దే మో అని భయపడ్ధట్టుగా నేను వెనక్కి 

దాచాను. మోచేతికి బెంచీ అంచు తగిలి పుస్తకం కిందపడ్డ౦లో ఎలా పడిందం 

చేను. అట్టి తియ్యగానే వొచ్చిన మొదటి పేజీలో స్టిక్కర్ నేలకి రాపిడి పడి, 
సగం మేర లేచింది. 

సిక్క_ర్ కిందకూడా ఏవో ఆక్షరాలున్నాయి. 

స్టిక్కర్ పూర్తిగా వూడ తీశాను, 

అక్కడ __... 

“మూాన్రూరు గాంధిగారి [పియ పుతుడికి సహాధ్యాయుల కానుక" అని 

పుంది, 

తెలుగుతో వుంది. 

మీనాక్షీ నా మీదికి వొంగి ఆ-రాత తనూ చదివేసి *ఐందా?ొ ఆంది, 

నేను తెల్ల మొహంవేసి “ఏమిటి అవడం?” అన్నాను. 

ఒక'వేలు ఆ రాతమీదికి చూపించి “నేనెప్పుడో చెప్పేను” ' అంది; మూతి 

వెక్కిరింపుగా తిప్పి “మీ కాళ్ళకింద గొయ్యే మీరు చూసుకో లేరు” అని విసు 
రుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 

0 0 0 

అదంతా వొట్ట నాన్ సి సన్సు. కిట్టనివాళ్ళు పుట్టించిన పుకారు మాసూరు 

గాంధీగారి పతిష్టకి “గాలి వూపు తలపెట్టిన ఎవరి తల్లోనో పుట్టిన నులిపురుగు. 

నారాయణ కోనూరులో చదువుకి ' చేరకముందు. వెంకడు మా కుటుంబం 
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నుంచి పొందినదేమీ లేదు. ఏడాదికి ఇన్నీ అని లెక్క. _సకారం కొల్పేగింజలు; 

పండుగా పబ్బం ' వొచ్చినప్పుడూ కష్టం సుఖం వొచ్చినప్పుడూ విదిల్నే 

మామూళ్ళు; అంతే. వాడు తొమ్మిదో క్లాసులోకి వచ్చినప్పుడు వెంకడు*చదువు 
కుంటూ పదిమందిలో మెసిలే'కురాడు; మరో రెండు జతలబట్టలూ రాసుకోడా 

'నికి కలం, చదువుకోడానికి పుస్తకాలూ, మధ్యాన్నం ఆకలేస్నె ఏదైనా కొనుక్కు 
తినడానికి కొంచెం రోజువారీ చిల్లర డబ్బులు వుంటే, వాడు ఎడుపుగొట్టు 

'మొహంతోనూ, తక్కువతనప ఆలోచనతోనూ వుండొడని దానికి తగినసాయం 
చెయ్యమని అడిగినప్పుడు నేనక్కడే వున్నాను. “చిన్నబాబుగారు. విసుగు పుట్టి 
వొదిలెసిన బట్టల” ఇమ్మన్నాడు. .కాని నాన్నగారు కొత్త = కుట్టించుకో మన్నారు, 

“లెక్కరానుకోండి బాబయ్యా” అని వెంకడు, అన్నాడుగాని “ఎడిశావ్ లే వెళ్ళు” 

అన్నారు నాన్నగారు. మెడికల్ కాలేబీలో చేరినప్పుడు పది హెనువందలకి 

ఎగా అయింది వాడి ఎర్బాట్లకి “ఇప్పుడైనా లెక్క రాసుకోండి బాబయ్యా” 

అని వెంకడు అం" “వాణీ రమ్మను సీకూ నాకూ మధ్య లెక్కలూ, ప్మతాలూ 

ఇన్నాళ్ళు లేనివి ఇప్పుడెందుకు” అన్నారు, నారాయణకి సోషల్ వెల్సేర్ వాళ్ళు 
హాస్టల్లొ వసతీ భోజనం ఆర్డర్లు వెంటనే ఇచ్చినా, సొ్యలర్ షిప్పు డబ్బు రాడా 

నికి. ఎనిమిది నెలలు పట్టింది. అంతా వొక్కనారి అందుకున్నాడు. ఆ పన్నెండు 

నందలూ తెచ్చి ఇవ్వబోతే నాన్నగారు వెంకడి ఇంట్లో నారాయణ వుండడానికి 
చేరే ఒక గదిలాంటిది కట్టించమనీ, ఆ గదిలో పేవిలూ కుర్చీ పుస్తకాల అల 

మారా దీపం ఎర్చాటు' చెయ్యమని చెప్పేసి, మరో ఎనిమిదివందలు తనే ఇచ్చేరు 

నన్ను చూడ్డానికెప్పుడై నా పట్నం వొస్తె నా చేతిలో నాలుగు వందలు పెట్టినా, 
నారాయణకి నూరు రూపాయలై నా ఇన్వకుండా తిరిగి రాలేదు. ఎన్ని చేసినా 
ఎంత అయిపోయుంటుంది మహా! ఐదారు వేలు దాటదు. సెకండియర్ చివర్లో 
ఓసారి మీనా క్షీ కూతురు “పద్మకి జబ్బుచే సె ని పట్నం తీసుకొచ్చి సరీక్ష చేయించి 

నప్పుడు మెడికల్ వార్డులో కొచ్చి నారాయణ ఆవిడని పలకరించినప్పుడు బావు 
నాదా, చదువు pe సాగుతోందా అలాంటి ్రళ్నలు వేసె సె “నాకేమి లోటు 

పంతులమ్మగారూ, పెదబాబుగారు నన్ను కన్న కొడుకులా చూనుకుంటున్నా రు” 
అని నారాయణ అంపే “కొడుకుని కొడుకులా చూసుకోకపోతే యింకెలా చూసు 
కుంటారు అంది. - అప్పుడు ఆవిడ అక్కడున్నది మూడు రోజులే అయినా 
మెడికోల మధ్య బాగా పాపులర్ అయిపోయింది. పిల్లక్ వెద్యం సమంగా 
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'అందుతోందో వేదో చూసే మిషతో ' ఒకడూ నొకడూ రావడం. ఆవ్జ్జీ కబుర్లలో 

పెట్టడం, ఆవసరమైన దానిక ౦ టే ఎక్కువ సే నపు అక్కడుండిపోడం_ రకరకాల 

అల్లిరివాళ్ళు-నా కాస్ మేట్లూ క సీనియర్లూ, అనవసరపు ఆప్యాయత చూపించడం. 
ఇలా నాకు వాళ్ళమీద చిరాకు, అసూయ. 

“నువ్వు వెనకబడిపోయినన్నాళ్ళ వాడు నీకు హితుడై మితుడై దారి 

చూపించి తన జాన్నత్యాన్ని చూపించేడు. వాడి అవసరాలు తీరడొనికి మనం 

చేస్తున్న సాయానికి విలవకశ్తే వాడు తీర్చ్నుకోలేకపోడు. కాని ఆ అర్హత వాడు 
సంపాదించుకోడానికి నువ్వు చెయ్యి ఆసరా ఇవ్వాలి. (గహణ శక్తీ, ధారణా 
శ క్రీ వున్నవాడే కదా. పైగా ఈ ఎనాటమీ కొండ దాటితే ఇంకే అడ్డూ వుండ 
దని నువ్వే అంటున్నా వు. వాణి దిద్దు చిన్నా” అసి నాన్నగారు చాలా ఆవేదనతో 

చెప్పేరంకే అందులో హూ a ఇంకో రకమెన సానుభూతి ఆపా 

దించడం న్యాయంకాదు, 

“వాడు కులంలో కెల్లా దీపంలా వెలగగలడన్న ధైర్యంతో వాళ్ళమ్మా, 

వెంకడూ అన్ని కష్టాల్నీ సహించి ' అన్ని దరి్శిదాలనీ భరించి బతుకుతున్నారు. 

మన కుటుంబం వాళ్ళని సానుభూతితో చూస్తున్నా; మన కుటుంబంలో వాడే 

సాక్షాత్తు నా అన్నకి పుట్టిన కొడుకే వెంకడి హాతురు ఉరిపోసుకుని చావడానికి 

కారణం అయ్యాడంటే “మనం మొదటి కంచి ఎక్కువగా వాళ్ళని ఆదుకో వాలి 

కదా. వాడు ఈ కోర్సు పూర్తిచేసి డాక్షరయ్యేడంచటే (ప్రభుత్వం వాడికి 

ఉదో్యోగం ఇస్తుంది. ఆ తరవాత వాళ్ళు ఎక్క డెక్కడికో ఫోతారు తప్పా వాళ్ళ 

నించి మనకీ “పోటీ, లేదు, వాళ్ళు మనకీ సాటీ కాదు, దర్శిదుడూ నారాయణా 

కూడాను. ఆ దరి(ద నారాయణ సహాయం నీ ద్వారా తుదముట్టి తే అంతకన్న 

నువ్వు నాకు చెయ్యదగిన గొరవం వేరే ఏం వుండదు. డబ్బు పెట్ట నేనిన్నాళ్ళూ 

వాణ్ని పెకి తీసుకొచ్చానే గాని, జ్ఞానం పంచిపెట్టి నువ్వు వాణ్నీ ఈడేరి “స్టే 

అదే గొప్ప సహాయం చిన్నా. అన్నారు నాన్నగారు. 

వాడు ఎనాటమీ పరీక్ష తప్పిన నుంచి నేను హవుస్సర్ణెనీ వూర్తిచేసేదాకా 

గడిచిన ఈ మూడేళ్ళలోను నాన్నగారు వాణ్ణి గురించి నాతో సూటిగా మాట్లాడ్లం 

ఈ నాలుగు రోజులనుంచే. ఏ ఏ ఒక్కసారీ ఒక్క. వాక్యం స్రష్ట ఎక్కువ 

మాట్లాడ లెదు. దేనికీ నా నుంచి మాటల రూపంలో సమాధానం ఆశించలేదు. 

మాటల్లో ఏమీ లేదని, చేతల్లోనే అంతా వుందనీ నమ్మడ౦-ఆయనకీ, నాకూ 

వున్న | ఒకే ఒక బలమైన పోలిక. 

ఒకటి మాతం నిజం, చిన్నక్షాసుల్లో మా ఇద్దరి “కంబైండు స్టడీగురించి 
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నారాయణ సమాచార ప్రాయంగా తప్ప (పగల్భంగా చెప్పుకోక పోయినా 

“నువ్వింత వాడివి కావడానికి తనే కారణం అని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ నిన్ను 

తీసిపారెస్తున్నాడా, తర!” అంటూ నా మెడికో మి(తులు చెప్పిన మాటలకి 

నేను పరోక్షంగా (పతిస్పందించేను గాని (పత్యక్షంగా కొనే కాదు. ఆది కూడా 

గాందీ మార్గమే అని నా నమ్మక ౦. కెలం గడుస్తున్నకొద్ది గాంధీగారి అహింసా 

వాదానికీ , 'సత్వా(గహానికీ వ్ త్తకొత్త రూపురేఖలు వస్తూనే వున్నాయి కదా,., 

విశ్వాసాలు సమానమే అయినా ఆచరణ మార్గాలు వేరుకావచ్చునన్నది కొలం 

తెచ్చె మార్చు. 

పంచాయితీ బోర్లు ఆఫీసులో పనుల ఒ త్తిడినల్లా హారిజనవాడ లో జరిగిన 

అగ్ని_ప్రమాదంవల్లా నాన్నగారి! నాకూ రెండు eo సంభాషణ కి వేదిక, 

తీరిక దొరకలేదు. మూడో రోజున ఆయన కోనూరులోనూ, హంసవాడలోనూ 

అధికారులని కలుసుకోవాలని ఉదయమే లేచి వెళ్ళిపోయేరు; రాత్రికి రానేలేదు, 

ఈ సమయం అంతా మీనాక్షీ నన్ను సతాయిస్తూనే వుంది. “గాందీగారు 

ఎంత మొండివారో నాన్నగారు అంతకంతా మొండివారు చినబాబూ. మీరు మంచి 
ఆనుకున్నా అనుకోక -* బునా అన్నీ తెలిసినవారూ. ఎవర్నీ లక్ష్య పెట్టని వారూ 

అయిన సెదచాబుగారు ఏం చె 1 ఎ అది చెయ్యడం మీకు విధాయకం. చేతులు 

కాలేక ఆకులు పట్టుకో డంవల్ల లాభంలేదు. ఏమెతే అదే అవుతుంది; పెదజాబు 

గారు చెప్పిసట్లు “చేస్తానని మాటిచ్చెయ్య౦డి. ఆనక ఆయన పటుదలవల్ల మీ 

థి రకం వీగి పోతే అంతకన్నా చెడ్డ ఎదీ వుండదు.” ఆత్మీయురాల్లా సలహా ఇచ్చింది. 

0 0 0 

నాలుగోరోజు నాన్నగారు పట్నంనుంచి వచ్చేసరికి ఉదయం పదిగంటలు 
దాటింది. ఎక్కుడ Cee తెలీదుగాని నారాయణ ఆయనకూడా వచ్చాడు, వాణ్ణి 

ఏధి వసారాలో వదిలేసి లో పలికొచ్చారు నాన్నగారు, స్నానంచేసి బట్టలు మార్చు 

కుని “భోం చేద్దాం రారా చిన్నా” అన్నారు. నాకు "వెళ్ల అవకపోయిసా మె త్తదిడి 

వెంటపడ్డాను. 

“న్సువుం ఎం.ఎస్, చెయ్యడానికి ఆరర్ వచిగందిరా చినా” అనారు జప్వేగద, ప ఫ్ర డే య 2 a 

“చెప్పరం? థాంక్స్ నాన్నగారూ.... మరి.” 

“అది అయింది, డాక్టర్ సింహాచలం గార్ని అడిగావుటగా; sia 

నర్సింగ్ హోమ్లో పని చేస్తానని? ఆయన నిన్ను రేపే వచ్చేమన్నారు... 
6ప్పుత్రీ రేపు కాకపోయినా ఫస తారీక్క_ల్లా వెళ్ళి చరుతాను నాన్నగారూ. స్ట 

“ఆలా కుదరదనుకుంటాను చిన్నా. ఎలుండీ పుదయం నువ్వు (పొసెసర్ 
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గారి దగ్గిర రిపోర్ట్ అపొలీట. సింహాచలంగారు నువు వ్వుండడం కోసం వాళ 
పొత ఇంట్లో తలస గదులు ఖాళీ చేసి ఇస్తానన్నారు. కొట్ హొస్తో మీనా 

క్షమ్మా పడ్కా వుండొచ్చు; నీకు సాయంగా. నారాయణ సింహాచలం గారి 
నర్సింగ్ హోమ్లో పనిచేస్తూ చదువుకుంటాడు.* 

పర + చేసాడట?” అన్నాను; వ్యంగ్యం కనపడనీయకుండా. 

“ఎంత పుచ్చిన మిరియాలె నా ధనియాల పాటి చెయ్యవా అనీ సామెత, 

కాంపౌండర్ గా పని చెయ్యగలడు కదా.” 

“సను. ప హోస్టల్లోనొ , అక్కడ రూమి దొరక్క పోతే హోటల్ రూమ్ 
లోనో వుంటాను. ఎన్క వొండి పెట్టడానికి కన్నా మీకు వేళకన్నీ సదునుగా 

అమర్చి పెట్టడానికే మీనొక్షీ ఎక్కువ అవసరం.” అని చెపదామని సీదం 

అవుతూ వుండగానే నాన్నగారు లేచిపోయారు. “సావిట్లో వుంటాను రా!” టిని 
చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 

0 0 
“అవసరం అయిందానికి మీంచి చనువూ, నవ్వూ కూడదు అన్నాను; 

నిస్పంగత్వ ధోరణిలో. 

“నాకా మాత్రం తెలీదూపిల్ల కి పదోయేడు వెళుతోంది-”అంది నవ్వుతూ. 
“ఏ” ఆని చెయ్యి కడుక్కుని లేచాను. సావిల్లొకి స నాన్నగారు 

మళ్ళీ ఏదో (పయాణా నికి లాగ బట్టలు సర్దుతున్నారు. ఇందాక పట్నం నించి 

తెచ్చిన ఫైబర్ గ్రాస్ సూట్ కేసులో కాకుండా చెవులు అమర్చిన యూరియా 
సంచిలోసర్దుతున్నారు. 

“చదువులో (శద్దగానే వుండాలనుకో, కాని, నెలకో మారైనా వచ్చి ఇల్లూ 

పొలమూ. చూసి వెళూవుండు చిన్నా” అన్నారు నాన్నగారు. 

“ఇం క?” 

“మూడుతరాల కాలంనుంచీ ఈ ఇంటికి తాళం పెట్ట వెళ్ళడ మంటూ లేదు” 

“అంటే? సమంగా చెప్పండి నాన్నగారూ, నాశకేమిటో గాభరాగా వుంది!” 
అన్నాను, 

నాన్నగారు సంచి సర్దడం పూ శ్రిచేసి, “నేను రెండేళ్ళపాటు సేవాగాంలో 

పుందామని వెళు శున్నాను చిన్నా. అచ్చే; ఏం లేదు, మార్చుకో సమం శే, గాందీ 

గారి (వవచనాలు ఎవరో తెలుగులో pA అవన్నీ చూసి, పదిమందితో 

చదవడానికి వీలుగా తిరగరాయించాలట. మరో ముగురితో పాటుగా నాకూ పిలు 

పొచ్చింది. ఎర్చాట్లన్నీ ఇ సశాను. ఈ రొ(శే కోణార్క పట్టుకో వాలి. క 

దెబ్బ కరెంటు షాకులాగ హెచ్చరిక లేకుండా తగిలింది. “ఏంటి నాన్న 

గారూ నేను తపు చేసేవే అనుకోండి. నన్ను దండించాలెగానీ నా దగ్గిర కూడా 

సత్యాాగహ మేనా?” 
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ఇలారా నాకు 

నాన్నగారు (పశాంతత వదల్లేదు. . “ఆ| గహం లేదు చిన్నా. అంచేత 

సత్యాాగహం కూడా లేదు. రెండేళ్ళు ఎంతలో గడిచిపోతాయి! పొలం మీద 

రాబడి అంతా కోనూరు బారంకిలో సీ కాతాలో జమ చెయ్యాలని వెంకడికి 

నియమం పెట్టేను. మన పూర్వుల (పమేయం లేకుండా నేను పోస్టు మాస్టర్ గా, 

పంచాయితీ గుమాస్తాగా ఉద్యోగం చేసి సంపాదించుకున్నది తుమ్మల చెరువు 
కింద పల్లం అయి దెకరాల ముప్పయి సెంట్లు నారాయణ పెర రాసి రిజిష్టర్ 

చేసేను. దానిమీద రాబడితో వాడు చదువుకుంటాడో ఆ పొలమే వాడు చేసు 
కుంటాడో వాడి ఇష్టం. మీనాక్షి మొగుడు పోయి కూతురితోసహా దిక్కులేక 
మనింటిలో చేరినందుకు దాన్ని నువ్వు ఎన్నాళ్ళు బాగా చూసుకుంటావో నాకు" 

తెలియదు కదా. ఎంత చెడ్డా (బామ్మనామె. అంచేత నలభై వేలు ఒక ఫిక్సెడ్ 

డిపాజిట్ చేసి దానిమీద వడ్డీ మాత్రం మీనాక్షికి ఏడాదికోమాటు అందజెయ్య 
మని నిబంధన సె'నేను. ఇహ, నీ కంటావా! తరతరాల ఆస్తి పొలమూ కొంపా 

సరుకూ సబ్బరా అన్నీ నీవేకదా.... వుండు, నీకు ఆ కాయితాలన్నీ తెచ్చిసాను. 
అన్నీ రిజిష్టర్ చేసినవే. తగూలూ కంటాజాపండపోఆవలో పలికి వెళ్ళబోయేరు. 

ముందుకి వెళ్ళి రెండు కాళ్ళూ పటేసుకొని కూర్చున్నాను, నాన్నగారు 

నా తలమీద చెయ్యి ఆనించి పడిపోకుండా కాసుకున్నారు. 

తల ఎ త్తి చూసేను. నాన్నగారు అంత ఎ తరి మనిషని. ఇన్నాళ్ళఎరగను, 

“రెండు మాటలు వినండి నాన్నగారూ”. అన్నాను, జం చెప్పు” అని 

ఆయన అనరు. నేను ఆ వ్యవధి ఇవ్వలేదు. “మీరన్నవి అన్న్యిరై కు, అదలా : 

వుంచి .ఈ పూర్వార్ణిత మైన ఆస్తులు లెకుండా కూడా నేను బితేగల్ను. అది Cr 

కొని. కాయితాలు రాయడం, రిజిష్టర్ చెయ్యడం, అదంతా అల్లరి. ఈ రకం 

శాంతీ స్రాపన గాంధీ మార్గం కాదేమో అని నా మనవి. మీరు ఎ చెప అది 

చేస్తాను. మీరు వెళ్ళిపోకండి. ఈ శాంతి అమలు అవుతుందో కేడో అని 

అక్కడెక్కడో మీరు వేదనగా వుండడం మీక్కాదు నాకే శిక్ష.” 
నాన్నగారు చిరునవ్వుతో నన్ను లేవతీసేర” ఎంత చిన్న తప్పు అయినా 

శిక్ష తప్పించుకో కూడదని గాంధీగారు అన్నారు. నేను వెళ్ళడం నా తప్పి 
నా శిక్ష. నెల రోజులు గడిపి, నువ్వు ఇదే సిరత్వంలో ఉత్తరం రాయి. రాక 

పోతే అప్పుడు అడుగు” అని, నన్ను విడతీసి, గదిలో కెళ్ళి ఒక కపరు తచ్చి 
ఇచ్చి, చెవులు అమర్చిన యూరియా సంచితో సావిడి దాపేరుం 

ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళేరు, 
ఆయన, మానూరు గాంధీగారు! 
నా తండిగారు. 
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(ఆంధ్రపత్రిక వీక్లీ 19-11-1960 దీపావళి కధలపోటీ రెండో బహుమతి) 

వెన్నెలనీడ 

సామర్లకోట Cc ల్వేసెషను. 

మదాసు వెళ్ళే మెయిలు, 

ర లెక్కి ఒక్క. నిమిషం అయివుంటుంది. వెంకటేశ్వర్లు పోర్హయుచే నత 

సామాన్లు సర్పించి, అత నికి డబ్బులిచ్చేసి, సీట్లో చతికిలబడి భార్యా వీడ్డలవేపు, 

ఆనక కంపార్టు మెంట్లొ మిగిలిన వాళ్ళవేపు PAT 

కార్నర్ సీట్లో ఆయనా, శ్యామలా ఒకర్నొకరు షరీక్షగా చూసుకొంటు 

న్నారు. woe 

ఒకసారి ఆయనవేపూ, ఒకసారి శా చూసి మళ్ళీ ఆటు తిరి 
గాడు వెంకటేశ్వర్లు. 

“ఎందాకా వెళుతున్నారండి. మీరు?” అని అడిగాడు, “మి9_ఒంగోల్ 1 

అన్నాడతను ఇటు చూడకుండానే. 

శ్యామల పిల్లను ఎదటి వెంచిమీద నుంచి ఈ బెంచి మీదికి మార్చి ఎడం 

చేతో జోకొడుతూ ఆతని'వేపు అలా చూస్తూనే వుంది, 

ఒక నిమిషంపాటు ఎవరూ మాట్లాడ లేదు, వాళ్ళిద్దరూ అలా చూసుకోడం 

వెంక చేశ్వర్లుకి ఏమీ బాగాలేదు. 

అతను శ్యామలకి బంధువో, స్నేహితుల. కుటుంబంలోని వాడో, అయి 

వుండాలి, ఇద్దరికిద్దరూ గుర్తు తెచ్చుకోలేక పోతున్నారని తెలుస్తూ నే వుండి. 

తనేమీ సాయం చెయ్యలేక, భరించలేక ఆలా చూస్తూ కూచున్నాడు,, ఆక స్ 

కూడాను. 

“మీ దేవూరండి!” అంది శ్యామల హఠాత్తుగా. 

“కని! మీటో?” 

“కాకినాడ. మీరు కాకినాట్లో చదివారా?....ఒకవేళ మా అన్నయ్య కోసం 

మా యింటికి వస్తుండేవారా? మిమ్మల్నెక్క-డో చూశాను!” 

“నన్ను చెప్పమంటారా?” అని అతను చిరునవ్వుతో వెంక పేశ్యర్లు పేపు 

చూశాడు. “ఎక్ కక్యూజ్ మో 
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వెంక'పేశ్వర్లు సమస్య విడిపోయినంత అనందం చూపిస్తూ నవ్వాడు, 
“చెప్పండి చెప్పండి..ఎక్క_డో ఎప్పుడో చూసుంటారు, ఆసలు చిన్నప్పటి 

(ఫెండ్సుని వొకో సమయంలో గుర్తుపట్లలేం..నా కట్టా చాలా సార్టెంది!” 
మరచిపోవడఠి త ప్పులాంటిదని తెలిసినా ఇబ్బందైన పరిస్తితిని వీలయినంత 

త్య్యరగా దాఇయ్యాలని ఆతని (పయత్నం. 

“సారీ, ఎట్లా చెప్పాలో నాకు తెలీటంలేదు!” అని చిరునస్వు నవ్వి 
“ఇప్వ్యూ ' డోంట్ * థింక్” అదర్ వై జ్...” అని ఇంగ్లీషులో మొదలు పెట్టి, 
“ఆమెని వొకప్పుడు వాళ్ళింటిలోనే పెళ్ళిచూపుల తతంగంలో చూశాను.ఆమెని 

పెళ్ళాడిన అదృష్టవంతులు మీరననుకుంటాను,* అన్నాడతను. 

వెంకణేశ్వరు షాక్ తిన్నాడు. కౌని ఆ సంగతి తెలీకుండా ఏదో అందా 

పసుపు న ws లేకపోతే అంత కి కొందరగా యెట్లా మరిచి 
పోతాం?" అన్నాడు. పరిస్టితి నరిగా అదుపులోకి రాలేదని -అతని కదలికలవల్ల 
తెలిసిపోతోంది. 

“ఇవ్వడం చేస్తున్నారండీ!” అనడిగింది శా్యమల, మెరిసే కళ్ళతో, 

ఆరేళ్ళ కిందట-__అతను తనను చూడ్డానికోచ్చినప్పుడు_ తను పది 

హేడేళ్ళ పడుచు. స్కూలు,ఫైనలు పాసయింది. ఇంటరూ, డిగ్రీకోర్నూ చదువు 
డామని తన ఉదేశ రం. పెళ్ళి సీ అతా రింటికి. పంపుదామని మిగతా వాళ్ళందరి 

ఉద్దేశ్యం. మెజారిటీ నిర్ణయం నెగ్గింది. 
అప్పటికి యనకు "ఇరవై రెండేచృంటాయే మో సంపెంగవాసన పూసు 

కొచ్చిన వెన్నెల్లాంట మత్తుసౌందర్యం అక నిది. గుంటడని మొహ౦మీద నా 

కెందుకని వెనక్కి పారిపోయిన (కాఫింగూ, ముందుకొచ్చేసిన ముక్కూ. మధ్య. 
లొ క్లతో గడ్డం, పేరుకు తగినట్టుగా “మనోహరంగా” ఉన్నాడని తను అను 
కోడం, చూడ్డం ఈ త నకింకా జ్రాపకం నస్తున్నాయి “చూపులకొచ్చిన మొగకుంకని 

అలా చూస్తే వాడేమయిపోతాడూ!”అని మేనమామ దెప్పిపొడుస్తె_నలుగుర్ది సూ 
చెప్పరాని సిగ్గెసింది. 

'ఎంత చదువయితె ఉండనీ గాని, ఆ స్తిలెని వాడకివ్వకు._. అంటూ 
అమ్మమ్మ నాన్నకు చెప్పింది. ఎం. ఏ. ప్యానయిన్నీ తాలూకా కచేరీ గుమాస్తా 
పనికి సిద్దమై ఫోతున్నారని నాన్న అభి వాయపడ్డాడు., వాళ్ళేమీ కట్నం అక్కర 

దన్నారని వాళ్ళు అందరికీ హీనంగా కనబడ్డారు. SEs ప్ర కలె కరు కొడుకయి తే 
మా(తం? జయ నౌ రకు ల పోనిస్తూ; ve పిల్లకి ఏమంత 
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వయస్సు మీరి పోయిందని? ఇంకో సమంధం రాకపోదులే.." ఆన్నాడు 

కృష్ణాజిల్లా గన్నపరం తన అ త్రవారిది. వెంకశేశ్వర్లు వాటాకు వాళ్ళ 

నాన్నగారు పోయాక, పదెకరాలు, అది ఇది కలిసివచ్చింది. వియ్యే వొస్గసయి 

సర్వీసు కమీషన్తో సెలక్టయి, అక్కడా అక్కడా చేసి బెజవాడ సబ్ కలెక్షరు 

ఆఫీసులో గుమాస్తాగా ఉంటున్నాడిప్సుడు. తనను పెండ్లాడిన.ముహూ ర్త 

బలమో, తన అదష్ల మో అన్నారు; చకచకా రెవిన్యూ బెస్టులూ + ఎకవుంట్పూ 

అవీ ప్యాసయి యూ. డీ, సీ. అయినాడు. రెండు చేతులా సంపాదిస్తాడు. 

తన పుట్టింటారై నా_ఎమాట కామా కే చెప్పుకో వాలి మంచి సంబంధమే 

చూశారు. వాళ్ళు కావాలనుకున్నవ న్ని వెంక ేశ్వర్లులో వున్నాయి. పైగా సర 

సుడూ, సహృదయుడున్నూ, వ్యవహార దక్షులయిన కొందరు గుమాసాలు 

పార్టీల్తొ ఆలవాటు పడిపోయి, గృహజీవితంలోనున్నూ చాతుర్యం (పదర్శించి 

తన_పరభేదం మరిచిపోతారు. వెంక కేళ్వర్లు  అట్టాటివాడు కాదు. అతనికి 

శ్యామలం సే చెప్పలెని పమాభిమానాలు. 

చూసిన వాళ్ళందర్నీ పెళ్ళి చేసుకోలేం కదా. ఒక మనిషి ఒక మనిషి 

పెళ్ళాడొచ్చు. మిగతా వాళ్ళందరూ అరగంట సరిచయంతో అనంతంగా చీలి 

పోతారు. ఎప్పుడో, ఎక్కడో. వుంటూ “ఫలానా వారబ్బాయిలేడూ.ఆ రొజు 

మసమ్క్మాయిని' చూట్లాని కొచ్చాడే..అత నికి సెళ్ళట మోవి”. అని వింటాం. 

అలాంటి ఒకొక్క కబురు మనకు సంబంధించిన ఒక్కొక్క వార్తలాగా విన 

సడుతుంది. అదే అతన్ని గురింని వచ్చే ఆఖరి వార్త కాబోలు, అంతే మరి; 

పెళ్ళికాని అమ్మాయిలకూ అబ్బాయిలకూ ఫెశ్ళగదా అంత 0! 

శాామల హృదయం అనందంతో గంతులు వేసింది. అతన్ని చూడగానే 

ఎవరో ఆత్మీయుణ్ని చూసినట్ల యింది. అతను మొహమాట పడుతున్నాడని 

ఆమె గమనించలేదు. అతనిమీద తను చూపిస్తున్న ఆపేక్ష, అతను కనుపిం 

చాక తను కనబర్చిన, సంతోషం, సామాన్యుడెన తన భర్తకు అసూయ సా 

యని తెలిసిన ఆ మెలోకజ్జానం తాత్కాలికంగా మూగబోయింది. 

“ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు మీరు?” అనడిగింది శ్యామల మళీ, 

“ఒంగోల్లో సబ్ కలెక్టరుగా ఉంటున్నానండీ.” 

_ అదిరిపడ్డారు వెంక శేశ్వర్లూ, శ్యామలా, రెలుకు ఇంజను అప్పుడె ఆడికి 

నటయింది, 
మ. 

ష్ట్ర . షు... పట x 
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బెజవాడ సైషన్లో సామానంతా దించి, నిదపోతున్న అబ్బాయిని ఎత్తుకుని 

శ్యామలను లేపాడు వెంక'ేశ ర్లు. “అప్పుడే వొచ్చేసిందా బెజవాడ?” అంటూ 

బద్దకంగా జభ విరిచి లేచింది శ్యామల. జారిపోయిన పెటసరిగా కప్పుకుంటూ 

అ(సయత్నంగా కార్నర్ సీట్లోకిచూ సింది. 

అతను లేడు, . 

“జయనేరీ?” అంది శ్యామల. 

“భోజనానికి పోయాడు. బండాగి పది నిమిషాలు కౌవస్తూంది. పదో 

“అయ్యో, వెళ్లొస్తాననేనా చెన్పలేదండీ” 
“పద పద! చోటుకోసం వాళ్ళవస్థ పడుతున్నారు. చెబుతూంపే 

సీక్కాదూ?” | 

ఆబ్బ! వొస్తున్నానండీ!” అని విసుక్కుని పిల్లనుతీసింది శ్యామల, 

లేస్తూ. 
ఇంటికీ రిక్షా మాటాడుకొని కూర్చున్నారు ఇద్దరూ. శ్యామల మనస్సు 

పీకుతోంది. “అతను” ఎంత కాకపోయినా ఏదో అసలసీపే వాడనే భావాన్ని 

ఇంపు ! సఖ్యం సా ప్త పదీనమ్” ఆని అన్నారు. దాదాపు నూట 

యాభై మైళ్ళుకలిసి (పయాణంబేసి దిగేటప్పుడు “వస్తామండీ” అనెనా చెప్ప 

Pees ఎవశ్శ మట్టుకు వాళ్లు వెళ్ళిపోవడం బండిలోనూ అకక జరి 

గిన దానికి చాలా విరుద్దంగా వుంది. అతన్ని తొందరగా పెళ్ళిచేసుకోమనీ 

మరిచిపోకుండా తనను పిలవమనీ మరోసారి చెప్పాలనుకుంది. అతని హోదా 

తనకు అడ్డదు. లోకానికి అతను సబ్ కలెక్టరు కావచ్చు. కాని తనకు మిత 
సమానుడు. కలుసుకోడం కష్ట మెన మి(తుల్ని కలుసుకున్నప్పుడు కల్గిన ఆనం 

దంకంపే, విడిపోయేటప్పుడు వచ్చే వుత్క౦ఠా, అది కెలియకుండా చూపే 

ఉత్సాహం, చాలా అనుభవ సీయాలు. రైలు సెషనుకు వెళ్ళి దిగ బెట్టి రైలు 

కదిలేటప్పుడు “ఉంటాను. ఉత్తరాలు రాస్తూ వుండేం?" అనడా సీకి మనస్సులో 

అత్మీయత “పేరుకు పోయి స "అందరికీ హాయిగావృుంటుంది. రలు 

వెళ్ళాక కాళ్ళలోకివచ్చె బరువు అప్పుడేమాతం స్ఫురించదు. 

పాడు నిద —_ ఎప్పుడు పట్టిందో = 

ఆడృష్టవంతుడత ను, వాళ్ళ 'నాయనమ్మ తను చచ్చిపోయేలోగా అతని 

పెళ్ళి కొవాలని సట్టుపట్టిందట. రెండు మూడు సంబంధాలు చూసి. ఎమాట్లా 

తేల్చుకోలేని సమయంలోనే ఆవిడ పోయిందట, ఢిల్లీ వెళ్ళి ఐ. "ఎ, యస్ 

శ 
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ప్యాసయి సద్ కలెక్టరు అయినొడు. ఇంక రెండు మూడేళ 

అవుతాడట. 

తన వాళ్ళు తనకు పది హేడు వెళ్ళి పద్దెనిమిది రాగానే ఏదో కొంప 

మునిగి పోయినట్టు సంబంధం చూసి పెళ్ళిచేసి తనను పంపించేశారు. తన భర్త 

ఇంకా రెండు మూడేళ్ళలో ఏమీ కాడు. 

“అతనా అందరూ ఐ.్వహాయస్.కి కట్టరెమండి?” 

వెంక కేశ్వర్లు ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఆమె ఇంత సేపూ “అతన్ని” గురించే 

ఆలోచిసోందని స్ఫురించిందత నికి, పరాయివాళ్ళ వషయం శ్యామల ఇంథ 

దూరం పట్టించుకోవడం అతను తొలిసారిగా చూచి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. కాని అత్ర 

లో జీలాకళిక రూ 
య ళు 

నామెను ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపరచలేదు, భార్యాభర్తలు ఒకర్నొకరు నిరుత్సాహ 

పరుచుకొని విషయాలు తుం పెస్పే వాళ్ళ అనుబంధాలు చెడకాయని అతని 

నమ్మకం. 

“కట్టొచ్చు, తెలివితెటలే కాదు,వొడ్డూ పొడుగూ కాళ్ళూచేతులూ దరువు 
ఏవో కొల్పలు చూసుకోవాలి. కొన్నాళ్ళకిందట వంశమూ సంప్రదాయం కూడా 

పట్టుదలగా గమనించేవాళ్ళు, పరిపాలనా దక్షతకోసం” అన్నాడతను చల్లగా. 

“ఏం.ఏ, పాసవ్వాలా?” 

“లేదు. వి,ఎం చాలు.” 

__అతను అప్పటికె ఎం.ఏ. అయినాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు డిప్టేకలెక్షరు 

చేసి రితెరయినాడు, ఒడ్డూ పొడుగూ మనిషిని చూడగానే ఇతగాడు పెద్ద 

ఉదో్యగంకో సం పుట్టాడ నిపిస్తాడు. (బిటిషు వాళ్ళు మెచ్చుకునే స్పురద్రూపం, 

నొటికి నేటికీ ఒఖ్క_లా తెల్లటి చలవగుడ్డలూ, ఉన్న అవకాశాలన్నీ సద్వి 

నియోగంచేసుకుని చిన్నతనంలో నే కలెక్టరు హోదా పొందాడు, అతడు అప్పట్లో 

కట్నం కావాలనలేదు. కావాలనాలేగాని ఇప్పుడు ముప్ఫయివేలో నలఖె వేలో 

ఇసారు! బంగారపు బొమ్మలాటి పిల్లను చేసుకుంటాడు. ఆ అదృష్టవంతురాలు 

వైపర్? 

తనే అయివండవలసింది, తనవాళ్ళు తెలివిగా ఆలోచి స్తే. ఇంటిచుట్టూ 

జవాన్లూ, ఏ ఊరె 3 ఆ ఊళ్లో బంగళా, పలుకుబడీ, పెద్దజీశం, లు 1 

గవర్నమెంటు క | ఇవన్నీ తనవె అవవలళిసింది, ఆ ఎస్టీ ఆ ప్తి అంటారు 

గాని అధికారం ఉన్న వాళ్ళను ఆ స్తిసరులూ గౌరవిసారుగా! ఇప్పుడు తను 

ఆ సబ్కలెక్షరు ఆఫీసులోనే ఒక గుమాస్తా భార్య! 
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“ఒంగో ల్లో నే వుంచేసారా, అతన్ని (ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూవుంటారండీ!” 

“ఎందుకు చెయ్యరు? రెండెళ్ళ తిరిగేసరికి మళ్ళీ ఎక్కడికో” 

“బెజవాడా వెయొొచ్చా?” 

“ఆ; బెజవాడేం? ఆంధ్రాలో ఎక్కడన్నా వెయ్యొచ్చు; వొకసా 

అంధకి ఎలాట్ చేశారు గనక!” | 

అతను బెజవాడలోనే సబ్ కలెక్టరు అయితే తనకి ఇంతకన్నా బాధగా 

వుంటుంది కౌటోలు. అ పరిస్థితి రాకుండా ఉం బాగుణ్ణు | 

ఏమిటో. మేరేజెస్ ఆర్ మేడిన్ హెవెన్, అంటారు. తన వివాహం 

భూమిమీదే జరిగుంటుంది,“ఇంతకీ ఘటను౦డాలి,మా అమ్మమ్మ చెప్పినట్టు.” 

అని తను అంటే, “ఎవరమ్మమ్మ నడిగినా అంతకన్నా ఎం జెపారు?” అన్నా 

డతను, వెన్నెల ఒలక బోసినట్లు నవ్వి, పల్చటి తెల్లటి ఆందం అత నిది.వెన్నెలే 

అతను; అతనే వెన్నెల. 

“శ్చ ఏమిటి నాకీ పాడాలోచనలు!” అనుకుంది శ్యామల. పెళ్ళయిన 

తరువాత ఈ అయిదారే”. లోనూ తనవాళ్ళు తన పెళ్ళి విషయంలో ఏడో 

పొరపాటు చేశారని ఆ...శోడం ఇదే మొదటిసారి.అనుకున్నందుకు విచారించినా 

అందులో ఉందనిపించే నిజం అనిపిస్తూనే ఉం౦ది. 

రిక్షా ఆగగానే శ్యామల వాస్తవ (పపంచంలో పడింది. 

_ “నేను శేరియర్ పట్టించుకొస్తా గానీ నువ్వింటికెళ్ళి స్నానానికి చేళ్లీళ్ళు 

సిద్దంచేసి పెట్టు. ఇవిగో తాళంచెవులు” అని వెంకకేశ్వర్లు హోటలు. దగ్గర 
దిగాడు... 

“తొందరగా వచ్చేయ్యండెం 1! 

0 0 0 

ఇంటికి వెళ్ళి పిల్ల లిద్దర్నీ మంచంమీద పడుకో బెట్టి బాయిలరు అంటించి 

రెండు గదులూ ఊడింది శ్యామల.పదినిమిషాల్లో నీళ్ళుకాగాయి. భర్త రాలేదు. 

తొరతొరగా రెండు బకెట్లకు నీళ్ళు తొలుపుకొని ఒంటిమీద పోసుకుంది, చీర 

మార్చుకొని తలా ముఖం 'సవరించుకొచి హాల్లోకొచ్చింది. ఇంతలో వీధి తలుప్ప 

చప్పుడై౦ది. “వస్తున్నా !” అని తలుపు తీసింది. 

“సబ్ కలెక్టరు గారి జవాన్నండి.” 

“జ్య (హూ. ఏం 1! 
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__“ఆఅయ్యుగార్ని పొద్దున్నే ఎడ్గుమా సా గారితో కల్పి రమ్మన్నారండి.ో 

“ఏం వేళాపాళా లేదు ? మేం వొచ్చామని అప్పుడే ఎట్టా కనుకున్నా రు 

మీ దొరగారు! ఏమన్నా అంజనం వేశారా?.ఇంకా అయన ఇంటికన్నా రాలేదే! 

ఏమిటీ సంత?-_పో, పో!” అని కసురుకుంది శ్యామల. | 
“ఏందండమ్మగారూ అట్టా అరుసారు? ఎడ్గుమాస్తాగారు ఎదుటింటోే 

గదండి ఉంటం! వారికో పిచ్చా పాటి మాట్లాడా వుం పే ఎళ్శిరమ్మన్నారు.. 

మళ్ళీ ఫొడుకుంటారే మోనని చెప్పొచ్చా. వారో జెప్పండమ్మా” అనీ గుమ్మం 

దిగి చరచరా వెళ్ళాడు జవాను, 

శ్యామల తలుపుదగ్గరే నిలబడిపోయింది బిత్తరపడి, తను ఎందుకన్న దో 

ఆమాటలు, వా డెట్లా జవాబు చెప్పాడో; అంతా మాయగా ఉంది. 

“ఏమిటీ, ఎవరది? లె” అంటూ వెంక చిశ్వర్లు వచ్చాడు. అతనికి దారి 

ఇయ్యటానికి శ్యామల లోనికి నడిచింది. 

“ఏముందీ? ఆఫీసు జవానుట! తెల్లారేసరికి రమ్మన్నారట! యింతేగా 

వుదో గం!” 
వెంక యేశ్వర్లు వెనకాలే వొచ్చిన హోటలు కుర్రాడు కేరియరు అక్కడే 

ఉంచటోయాడు ఇటా ఇటా అని వాణ్ని లోపలికి తీసు కెళ్ళింది శాామల. 

వెంక పేశ్వరు ఆలోచిస్తూ బటలు విప్పుకుంటున్నాడు: కేరియరు లోపల 

'పెటిన కురాడు తిరిగొచ్చి హాల్లో నుంచున్నాడు. శ్యామల పంచె, తువాలు, 
య ౧ ' 

తీసుకువచ్చింది.. 

“శకేరియరుకి పొద్దుట రా అబ్బాయి. పనిమనిషి వొస్తుంచో రాదో 

తెలీదూ అన్నాడు వెంక కేశ్వర్లు. “సరేనయా్య” అని వాడు వెళ్ళాడు. 

వాచీ తీసి ఇస్తూ వెంక టెశ్యర్లు “త్రొమ్మిదె యిరవై అయిం దె! నిస 

కాగాయా?” -అన్నాడు. శాకమల చేతుల్లోంచి. తువాలు.పంచె తీసుకుని చాయిలరు 

దగ్గర కెళ్ళాడు. 

భర్త తనకేసి చూడలేదు. తను అన్న మాటకు ఏమన్నా అనుకుంటు 

న్నాడేమోనని శ్యామల బాధపడింది. 

'పెంటనె వెళ్ళి చ్చే క్రొలిసా చేవండి---” అందిం 
౧౧ వి 

ue ఏ... | 3 న చెయ క్ష స 

అక్క-రెదులే నువ్వు అ ౦ చెయ్యపూ! 

“3 సుకున్నా, చేవండి నె త్రొల్లిసా,” 
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“వెళ్ళి డాబామీద పక్కలువెయ్” అని అతల రెండు బక్కెట్లూ 

బాయిలరు దగ్గరకు తెచ్చాడు. 

ఆతని అభి పాయం (గహించి శారమల వెళ్ళింది. 

నిజొసికి అర్ధ్హరా_త ప్పుడు రమ్మనడం, ఆదివారాలూ సెలవులూ వర్కు 

చెయ్యవలసి రావడం, మర్నాడు ఉదయాన్నే (ప త్యేకం రావలసుంజపే కొలి 

రాతి పడి పదకొండు గంటలవరకూ కబుర్లు చెయ్యడం, ఇలాంటివి వెంక 

చెశ్వర్లుకు క్రొ త్తకాదుం ఎంత విసుక్కు నేది "శ్యామల! వాళ్ళకు పెళ్ళాలూ, 

పిల్ల లూ ప అనేది, ఒకసారి; తాలూకాలో వర్కు చేస్తున్నప్పుడు డే 

దారుతో అన్న ఈ మాట తాసిల్లారువరకు వెళ్ళింది. భార్య అన్నమాటకు అతని 

దాధ్యత ఏమిలేదు కౌని ఆ haa తాసిల్లారు జోక్ గా మార్చేవరకూ వెంక 

పేశ్వర్లు ఇబ్బ ౦ది సడ్లాడు. బమాబందీల్లో. రాతి రాకపోవడమూ జరిగేది... 

అంత విసుగు శ్యామల ఎన్నడూ చూప పలేదు. “ఇంతేగా వుద్యోగం!” అవి 

ఉడోిగంపైన నిరసనలేదు, డ్యూటీలో ఎగుడు దిగుడులు ఉద్యోగానికి చెందవు; 

ఆఫీసర్లుగా వచ్చే వ్యకు లలో మంచి చెడులు ఆ ఉదోకగాలకు చెందనట్టు. 

ఇంశేగా ఉదోరిగం అన్న భావం ఇంకో ఉ దోోగి ఉదో్యగంతో పరి 

పోల్చు కున్నప్పుడు కలగొచ్చు. 

కాని ఈ మాట శ్యామల తొందరపడి పయాణపు బడలికౌ, చికాకూ 

(పోత్సహించగా అన్నమా పేగాని లోతాలోచించి అందులో అర్దం తనకు తగలా 

లని అన్నమాట కాదని వెంకటేశ్వర్లు ఉద్దేశం. రైల్లో తటస్టపడ్డ ఆయన 
ఉద్యోగం పెద్దది అన్న విషయం దృష్టిలో పెట్టుకొని శ్యామల ఈ మాట అన్న 
చేమో అనుకోడానికి అతనికి పాణం ఒస్పలేదు. ఆ విధంగా ఒక తరంగం 

వస్తే గట్టిగా తోసి వేశాడు, 

ఏమైనాసరే ఈ విషయం అతనేమీ | పసంగించదలచలేదు. తనలో ఎమైనా 

అసంతృ పి రేగితే, శ్యామలే ఆ Ss దాచుకోకుండా తెలియజేస్తుందని 

అతనికి తెలుసు. 

కాని అట్లా ఆమెను పరీక్షకు పెట్టడమూ అతని లక్ష్యం కాదు. ఆమెను 

పరీక్షకు పెట్టి విషయం తెలుసుకోటం తనకూ, ఆమెకూ మధ్యవున్న అను 

బంధాన్ని కలుషితం చేస్తుందని అతని భావం. 

0 0 0 
స్నానం, శోజనం అయి డాబామీదకు చేరేసరికి వదిగంటలు కావస్తూంది. 

శుక్ల చతుర్దశి వెన్నెల విశ్వానికి తెల్ల బట్ట కప్పినట్లుంది. తెల్లటి దుప్పట్ల మీద 
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కెల్లి చీర కట్టుకున్న శ్యామలమీద ఆ వెన్నెలపడి, ఆరిపోతాయే మోనని భయపే 
అనుభవాల కోరికల్ని వెంక పేశ్వర్లులో 3 రెచ్చగొట్టున్నవి. నిశ్శబ్బమయిన [పకృ 
తిని సూచిస్తున్నట్లు శ్యామల మౌనంగా వుంది. 

పం, ఆల్లావున్నాఏ die 

“ఎలా వున్నానూ 9?" 

“అలిసిపోయినట్టుం సే నూ!” 

“నేనేం అలిసిపోలేదు. చక్కగా నిద్దరజోయా రైల్లో.” 
కాని ఆమె మనస్సు స్వాధీనంలోకి తిరిగి రాలేదు. వెన్నెల చూ సేనే 

“అత మ” జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు. తెల్ల టి దుప్పటిమిద కనబడని కిరణాలు (పస 
రిస్తున్న చందమామను చూ పై ఊహలో, అతనే మెదుల్తున్నాడు “అతను 
వెన్నెల్లా. ఉన్నాడు.” ఆన్నది తన భావం. అది ఇవ్యాల్లీది కాదు; ఆనాటిది. విధి 
తనను అతన్నుంచి విడదీసి ఈనాడు వెన్నెల్లో ఈ తెల్లని అనుభవం రూపం 

చూపించి పరిహసిస్తూంది. అలిసిపోయి, పాతబడిపోయి, సౌఖ్యాన్నీ, ఫలితాన్నీ 
మొహం మొ త్రించేసిన ఈ ఆనుభవం నేడేమో కొత్తగా ఉంది. ఆ సమయంతో 

వివేకం, జ్ఞానం, ధర్మాధర్మ జిజ్ఞాస-వీట్ని. ఆమె నుంచి వేరుచేసి “దుశ్నీలంి 
విజృంభించింది. భె పరాయివాడి తను భర్త సమక్షంలో ఏకాంతంగా ఉంటు 

న్నది. ఊహచిత్రమైన మార్గాలు పట్టి తనను మత్తులోముంచి ఎక్కడికో తీసుకు 
పోతున్నది. లక్ష్యమూ, మార్గమూ లేవి ఆ ఊహ వెంట సీరసంగా నిశ్శబ్దంగా 

ఫోతూ, ఉన్నది లేదనుకొని, లేనిది సృష్టించుకొని, బధిర బంధితురాలె ంది. 
ఆ ఊహతోంచి వొ స్తవానికి వచ్చేటప్పటికి నమ్మిత మైన సుఖశిఖరం జారి 

పోయింది. 

అతి గోప్యమైన _దోహం అది. దానికి తట్టుకోడానికి ఎంత అనుభవమూ 
చాలదు. 

0 0 0 

“నో కిక్కడ బాగా లేదండి” అంటూ శ్యామల లేచింది, 

కటు సవరించుకొని పాపను ఎత్తుకుంది. 

“చలేసోందా 7 

“ఏ మూనండి _ కిందికి పోతానూ?” 

“ననూ రానా 7?” 
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“మీ యిష్ట ౦తొ 

“యిక్కడ బాగానే వుంది; మంచుకూడా పడేట్టు బేదులో 

“బాబుని తీనుకొ పోనా ?* 

“ఒద్దులే. ఉంచు.” 

తొందరగా మెట్లు దిగి వచ్చింది. పాపను ఉయా్యలమంచం మీద పడుకో 

బెట్టి “సేబుట్ ఖాను కాళ్ళ వేపున స్టూల్ మీద ఉంచింది. పక్కనే మంచం 

వాల్చుకుని ఒట్టి దిండు వేసుకుని దీపం ఆర్బి పడుకుంది. 

సిద రాషటం లేదు, ఎంత [పయత్నించినా. జా_గదవస్టలో ఉన్నంత్ర 

లోచన తప్పదు. గుప్పెట్లొనూ, సీసాతోనూ శూన్యాన్ని సాధించడం. సేపూ ఆ 
మ స్తిష్కాన్ని she ఉంచడం _ ఒకదానికంటే ఒకటి కష్టం. మొదటిదానికి 
సైన్సు నహ యం లభిస్తుంది, రెండోదానికి భొతిక టు లెదు. ఆధ్యాత్మిక 

చి ంతన్క, ఇ ధ్యానం చేసె క వీలవుతుంది. వాట్ని అలవర్చుకోడానికి కొంత పారి 

శుద్యం౦ం పరిపూర్ణతా అవసరం. అని మొదలయ్యే చోటుకు శార్టమల ఇంకా చేర 

"ఈ రోజా ఎంత అన్యాయం జరిగిపోయింది! అతన్ని చూపించి విధి, 

తనను పరీక్షించి పరిహసించింది. పరీక్షలో తనునెగ్గ లేక చెయ్యకూడని పాపం 

వేసేసింది. తనతో ప్రవహిస్తున్న ద్ క్రానిక్ ఆత్మకూ చుట్టరికం లేదుం లురగు, 

పించని ఈః చాధ తను ఎట్లా భరించడం? భ రకాదుగదా, ఆత్మకూడా ఈ బాధను 

పంచుకోదు. తనకు తనే "చేసుకున్న ఈ _దోవోనికి పాయళ్చి తంగా తననుంచి 
తనే దూరంగా పారిపోవాలి. ఎక్కడికి? ఎక్కడికి పోయినా ఈ బాధ తనను 
వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఎవరో ఎరగా మండుతున్న కొరివితో తనను 
కాలుస్తున్నాదు. శరీరం పాప చింతనాన్నిలో దగ్గమె [వణాలవుతోంది. 

చీకట్లో ఫ్యానురొదలో చేయికంఠాలు కనచేపు తిరిగి ఏమేమో అరుస్తు 

న్నట్లుంది. కళ్ళు మూసుకున్నా కనబడే ఆ భీకర దుష్ట స్వరూపం తన (పతి 
వింబమేనని ఊహించుకొని చెప్పరాని ఆవెదన అను భవించింది శ్యామల, మని 

షికి ఒంటరితనం కంచే శతువు, శిక్ష ఎమున్నాయి! 

ఆరేబృగా భర్తతో కాపురం చేస్తూ, అతనే తనై, తనే అతనై గాటు 
తప్పని బండిలాగా సరళంగా సంతోషంగా జీవితయానం సాగిస్తున్న తనను, ఈ 
రోజు అతను కనబడి తల కిందుగా నించో బెట్లాడు. సామర్ల కోటలో మెయిలు 
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ఎక్కేవరకూ ఉత్సాహంగా ఉన్న తనను; ఈ గొడవ ఊహించడానికైనా ఆవ 

సరంలేని తనను; ఇందులో దింపి ఏడ్పిస్తున్నాడు.... [కూరుడతను! 
పాపం అతను మటుకు ఏం చేశాడు! అమర్యాదగాగాని అపసవ్యంగాగాని 

(పవర్హించలెదు. తే అతన్ని గుచ్చిగుచ్చి, మీదేవూ రు? ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు? 

అని అడిగింది. అతను సాధ్యమైనంత సిగ్గుపడి ఎలా చెప్పనండీ అంటూనే తన 
కర్ణం .కాదనుకొని గాటోలు ఇంగ్లీ షులో చెప్పాడు. అతన్ని పరకాయించిచూసి, 
ఫలానా అని తెలిసి ఉశ[.కోక పదే పదే సృచ్చించడంలో తనకు తెలియకుండా 
తనపెన స్వారీ చేసే ఒక ఆధిత్య భావావేశం ఉంది. పెళ్ళి చూపులకు వచ్చిన 

తరవాతకూడా వాళ్ళకు ఆస్తిపాస్తులు లేవవి తిరస్కరించి అనాడు వార్ని తన 
వాళ్ళ అవమానించారు. ఈనాడు సీవెనరు, నేనెవరో తెలుసుగా! నాకు పెళ్ళ 
యిందిలేక ఇదుగో నా భర్తా నా 'పిల్లిలూ చూశావా! అని చెప్పుకో బోడం._ (పద 

రన. అతన్ని అవమానించడమే. నొడూ, నేడూ క్షణికమైన అధిక్యాన్ని పుర 
స్మరించుకుని నిజమయిన విలువను అవమానించిన దోషం తనది. తనే దోషి. 

అయినా ఇంత శిక్ష తగదు. చిరకొల సముపార్దిత మైన పావి త్యం 

ఉదేకజనక మైన ఒక్క దోషంతో దగ్ధమైపోయి (పత్యక్షదైనం ఎదుటా,. ఆత్మ 
_ఎదుటొ విచారణ పొందవలసి ఈక అన్యాయం, 

తను చేసినది తప్పయినా సామాన్య మెనదిగా కనుపించదు; serie 

భ్ a] సమక్షంలో అతనిసరంగా ఆలోచించి, భర్తని స్వల్ప్చానికి తూలనాడి౦ది; 

భ్ "రలో అతన్ని ఊహించుకొని మానసిక వ్యభి. స్ య 

“భగవంతుడా!” అని ఒక కేక'పెట్టింది శ్యామల, కాని ఆ కేక ఆమెకే. 

వినిపించ లేదుం గాద్లద్యంతో ఆమె కంఠం మూసుకుపోయింది. 

0. 0 0 

“లెగవండమ్మగో రూ!” అంటూ పనిమనిషి లే పేవరఠకూ మెలకువే 

రాలేదు. రేడియో మీద అలారం “టెమ్పీస్ చూసింది; దానికి కీ ఇస్తేగా తిరగ 

డానికి! అనుతుంటూనూ, అది ఎనిమిదింపావు చూపిస్తోంది. శేడియో ఆన్ చేసి 

సరిదిద్దుదామని కీ ఇప్వబోయింది. గడియారం తిరుగుకూనే వుంది. శయణ 

కీ ఇచ్చారేమోలే అనుకుంది. నస 

“ఎంత నిద్దర బొయ్యావమ్మా,” అని పనిమనిషి నిట్టూర్చి చేతులు 
తిప్పింది. 
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“అబ్బ! ఏమిపే నీ సొద!” య 

“సా దేం దండమ్మగోరూ! ఐగారు ఆఫీసుశకెలి పొయ్యారుగా.. సందు 

మొగలనే గనపడి దణ్ణం బాబూ అంటే యింటికెల్లి మంటిరి. తమురులెగిసే 
వున్నారనుకుంటుండా!” అని చదివింది పనిమనిషి. 

శ్యామలకు పూరిగా తెలివొచ్చింది. అయితే "బుము ఎనీమిదింపావూ 

అయిందన్నమాట. వెంకటేశ్వర్లు విషయం ఆమెకు కొ తగాదు. పిడుగులు 

పడుతున్నా సరే డ్యూటీకి ఎగనామం పెట్టడు, రాతి కబురొచ్చిందో లేడో 
పొద్దుే లేచి వెళ్ళాడన్నమాట, 

కం నీళ్ళుతోడు దాయిలర్హోకీ* అంటూ గదిలోకి వెళ్ళి టూత్ (దిష్ 

తెచ్చుకుంది శ్యామల, 

“బాయిలేర్లో నీళ్ళు కాగుతుండాయమ్మగో రూ!” 

ode కుంపటి వెలిగించు. డాబామీద క న! సండుకున్నాడు 

గాటోలెపి తీసుకురా 1.” 

"ఏమీలేదు, చిన్నయ్యగారు లేచి వాళ్ళనాన్నగారితో కాఫీ తాగేసి పెరల్లోకి 
వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాడు. కుంపటి పక్కన కాఫీ గిన్నెలూ, కుంపటిమీద 

సన్నగా కాగుతున్న పాలూ! అనుమానించి మేకున ఉన్న బాస్కు-చూ స్తే బరు 

- వుగా వుంది. 

శ్యామల సిగుతో చచ్చిపొయింది.... రాతి ఆ దిక్కుమౌలిన ఆత్మ పరి 

శీలన దప్పించుకోడానికి 'వీల్లేనిదెంది. అందులో ఎప్పుడు నిద్దరపేసిం దో! 
ఆయన పాపం తెల్ల వారుజామున చాలా తొందరగా లచుండొాలి. పాలు పిండే 

మనిషి బ౮ను తీసుకుని అయిదుకొక ముందె వచ్చేస్తుంది. అప్పుడ నగా లెచి, 

ఈ పనులన్నీ చక్క బెట్టి ఎనిమిది (ప్రాంతంలో ఆఫీసుకు వెళ్ళాడన్నమాట, 
ఇవన్నీ చూసి పనిమనిషి నవ్వుతోంది కూడాను. ఛీ; మొద్దునిద్దరా నేనూను! 
ఎంత పనైై౦ది! అనుకుంది. 

పిల్ల లిద్దరికీ నీళ్ళుపోసి దను పోసుకుని వంట పూ ర్తిచేసేసరికి పదిన్నర 
దాటింది. ' వేడివేడన్నం పిల్లి లిద్దరికీ పెనేసి' ఇవతలికి తీసుకొచ్చింది. ఏథి 

తలుపు చప్పుడై ౦దిం 

ఆఫిసు జవాను... 

“అయ్యగారు తొందర పనుండి బంద రళ్ళారండి, రాగవయ్యగారి దగ్గి 
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రుచ్చుకున్నారండి యిరవె రూపాయలు, తమర్నడిగి వారి ci 

ఇదిగో చీటి.” 

సరిగా మెదడులో ఇమడలేదు శ్యామలకి. 
“బంద రళ్ళారూ?” 

“న్స రేనండి.” 

ఈఏ ఏదు కూ” 

కన అర్హంటు పనిటండి. దొరగారు బంగళాకి పిలిపిచ్చుకుని జీపులో 

ఎక్కింంచుకు పొయ్యారండి.” 

. “భోజనమో?” 
“ఇంక బోజన వేంట౦ండి; ఎవురూ దిన్హా, అమీన అయ్యగారు డబ్బు 

ల్లెచ్చుకో లేదని యిదవుతావుంపే రాగవయ్యగారిల్లు దగ్గెరగదాని నే బోయి 

దెచ్చిచ్చా” 

వీటీ చూసింది శ్యామల. ఇంట్లో కెళ్ళి డబ్బు తెచబ్చియిచ్చింది. 

“రాతి కొచ్చేసారుగా 1 

“ఎట్ట లెలుసుద్దండి? ఎళ్ళం మనిష్టం గాకపాయె. రాటం మనిషమా?” 

అనివాడు వెళ్ళిపోయాడు. స్త 

దిగాలుపడి కూచుంది శ్యామల. 

అర్జంటు పనులు వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంటికి వచ్చి చెప్పి వెళ్ళకూడదా? 

చేతిలో డబ్బులేక పోయినా ఇంటికి రావాలని బుద్ధి పుట్టలేదు? రాఘవయ్యకు 

కబురు చేసి. తిండీ తిప్పలూ లేక కట్టుబట్టలతో అప్పుచేసి వెళ్ళిపోవాలా? ఇది 

ఎప్పటి డ్యూటీకాదు. ఇందులో ఏడో నలో! తన మాటా క్ రనా గు ర్రించి 

తనను శిక్షీస్తున్నారా ఆయన? 

కబురు తెచ్చిన జవాను! వాడి మాటలు! కొంచెం తిన్నగా ఏడవకూడదూ 

వాడైనా! వాడిక౦తా తెలుసళ్ల ఉంది! 

ఆలోచనలో అశ్యాసలతో శ్యామల అలాగే గంటలు గడి"పేసింది. మధ్య 

మధ్య పిల్లల ఆట, నిిదపోవడాలు,కిటికీ రెక్కల చప్పుళ్ళు. పోస్టుమన్ కేక 

ఇలాటివి “స్వల్పంగా కదిల్సినౌ ఆలోచనలనుంచి తప్పించుకో లేక గ్, 

సాయంకాలం హెడ్డుమాస్తా శంకరంగారు ఇంటికి వస్తాడు గదా; ఆయన్న 

డిగితే వివరం. తెలుస్తుందీ, అసలాయనతో కలిసి భ శ్రవచ్చేస్తాడనీ కొంత 
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ఆశ, అతనికోసం చూడగా చూడగా చివరికి రాతి ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చారు, 

రిక్షా వాళ్ళింటి గగ్గర ఆగగానే గబగబా వెళ్ళింది శ్యామల. _ 
“ఏమమ్మాయీ ఇట్లా వొచ్చాపూ? రా. కూర్చో!” అంటూ లోనికి వెళ్ళా 

డాయన. హెడ్డు గుమాస్తా గారి భార్యవచ్చి “శారమలా యేమిటి” వోహోహో. 

రామ్మా,రా. ఏమిటి విశేషాలు? చెల్లెలు పెళ్ళి విశేషాలు చెప్పు ముందుగా!” 

అంటూ సలకరించింది. 

శ్యామలకు ఇరకాటంగా ఉంది, కోటూ పాగా తీసేసి శంకరంగారు 

ఇవతలికొచ్చాడు. “ఏమమ్మాయీ, పొద్దుపోయొచ్చావూ! మీ ఆయన రాలెదట్టుందే 

బందర్నించి?” అన్నాడు, 

“మరేనండీ- సాయంకాలాని కొస్తానని కబురు పెట్టలేదు. మీకు తెలు 

శీ మోనని_” 

“్రెల్రి ఛే దేముంది? వెళ్ళిన వాళ్ళంతా వొచ్చేశారుగా?” 

“అందరూ వొచ్చేశారాండీ!” 

“ఆ అంతా చొచ్చేళారు! రేపు శనివారం తలోప్పగా నిజినెస్ తిబర్ను 

. పంపాలి. (పతి వొట ఎట్లో నూ వర్కు హెవీగా వుంది. ఇవాళ కలెక్టరు కౌన్ఫ, 

రెన్సు. క్యాంపు క్షర్కుకి జ్యరమెతేనూ మీ అయనకి షార్ట్ హాండ్ కం 

సబ్బు లెక రు వెంబడెసుకు పొయ్యాడు. వాళ్ళంతా పం తలపకే వొచ్చేశారు. 

మరి యీన ఎవరన్నా _ఫిండ్సుతో వుండి బిస్సుల్ గాని వసాడే మో? 

0 3 0 ౦ 

ఆ మర్నాడు సాయంకాలం హెడ్డుమాస్తా శంకరంగారే వచ్చారు. 

“అ్వమ్మాయా!” అని కేశేస్తూ. 

శ్యామల గదిలోంచి హాల్లోకి వచ్చింది. కొంగుపట్టుకుని అబ్బాయి 

వచ్చాడు, వొడిచేతుల్లో పిస్పర మెంట్ల ప్యాకెట్ ఒకటి పెట్టాడు. శంకరంగారు, 

“అదేమిటండీ?” అనీ వారించింది శ్యామల, 

“అబ్బే ఎంలేదమ్మా! పసిపిల్లాడు, చూసిచాల రోజులెందిగాఎ”. 

| శ్యామల మొహం పొంగి కళ్ళు బరువుగా వున్నాయి. 

“ఏముమ్మాయీ అట్లావున్నా వు? ఇవ్వాళా రాలేదుగా, వెంకటేశ్వర్లు? 

ఏమయిపొయ్యాడు, ఎటు పొయ్యాడు?” 

_ “వారి పని పూ ర్తిగాలెదేమోనండి, బందర్లో_” దుఃఖం దిగమింగు 

కుంటూ అంది శ్యామల, 
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“నా జొందృ వొరి పసీ న పసీ Wy 31 ఇందతా గవర్న 

మెంటుపనీ, సబ్ కలెక్టరు ae 

“ఆయినా నాకు తెలియని పనేముందతనికి బందరోమటుకు?. లేడు! 
ఇందులో ఏదో వుంది, అయితే అమ్మాయీ, ఒక్క టడుగుతాను. ఏమను 

కోకుండా చెబుతావూ?” 

శ్యామల పరిస్టితి అయోమయంగా వుంది. 
“నా అనుమానం ఏమిటం పే. ఎమన్నా పోట్లాడి వెళ్ళాడా అని! పెళ్ళికి 

గదా వెళ్లారు! అక్కడ లాంఛనాలూ వాటివిషయంలో లేదా యింకో నాలుగు 

రోజులక్కడుండం౦ విషయంలో ఎదన్నా మాటా మాటా అనుకున్నార మో! ఒక 

వేళ!_ చూడమ్మాయీ ఇది ఎలాంటి మైమంపే- బిజినెస్ రిటర్న్స్ "దెమ్. 
అందరూ కష్టపడి పనిచెయ్యాలి. రెండు రోజులు ఆ బెంటియినాడ ౦ అత వీ 

కెంత నష్టం = అసలె పది రోజులు సెలవు వాడేశాడు. వర్కు_కి ఎప్పుడూ 

తం పెట్టడే అతను; నువ్వు చూస్తె ఇట్లా వుంటివి_ అతనేమో' తొందర 

పడే మనిషి కాదు.ఇట్లా ఎ౦దుకు చేశాడో మరి నాతో చెప్పమ్మా ఎదన్నా 

వుంటి. మీ ఫాదర్లాంటి వాణ్ని,” 

శ్యామల మాట్లాడలేదు. రాతి బొమ్మలాగా నించుంది, దుఃఖం పొంగి 

వషూంది. 

“సరేలే, నేనెళ్న్ళొసా, ఇప్పుడో ఇహనో వసాడ న అనుకుందాం. 

రాగానే కాస స్ట కనబడ మని చెప్పు.” 

వెళ్ళాడు. 

ఈసారి శ్యామలకు దుఃఖం ఆగలేదు, ఏడ్చేడ్చి అలసిపోయిందా మె, 

ఏదీ మామూలుగా జరగటంలదు! మూడు రోజులు మూడుయుగాలె నె, ఇది 

ఇంకా 'ఇలా దేనికి దారితీస్తుందో! పోట్లాడుకున్నార నికూడా అనుకుంటున్నారన్న 

మాట. ఇది అక్షరాలా హెడ్ గుమాస్తాగారి ఇంట్లోనుంచి వచ్చిన బులెటిన్. 
సందేహంలేదు. అయితేనేం; ఇది ఆ ఫేసులో (ప్రాకటానికి ఎంతోసేపు పట్టదు 

శంకరంగారు ఎం చెప్పదల్సుకున్నా గుమానాలందరూ చుట్టూ చేరుతారుట. 

గుమాసాలందరి మధ్యా ఈ విషయం చెప్పడమూ, వాళ్ళు నవ్వుకుని 

ఇళ్ళలో, ఆ పక్క, ఎదురు ఇళ్ళలో, వాడల్లో చెప్పడమూ, తమకు జరగని 
గ్భహకల్లోలం గాధగా రూపొందడం ఊహించుకుంది శ్యామల. ఆమె హృద 

యం కల్లోలమైంది. ఊహ భయంకర మార్గాలు పట్టింది. 
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విధి తనను ఎందు కిలా పరిహసిస్తూంది? 

తొమ్మిదైంది. భోజనం మీద ఆపేక్ష కలగలేదు. వంటింట్లో అన్నీ 

చక్క బెట్టుకొని వడ్డామని లేచింది. తలుపు చప్పుడ ౦ది, ఉలిక్కిపడింది శ్యామల, 

తలుపు తెరుళుకొని వెంక కేశ్వర్లు లోనికి వచ్చాడు. బుట్టతో మామిడి 

పళ్ళు కాబోలు తీసుకొని రిక్షా అబ్బాయి వెనకాలే వచ్చాడు. 

“సారీ శ్యామలా; చెప్పకుండా వెళ్ళానూ 1” ఆంటూ వెంకటేశ్వర్లు గడి 

లోకి వెళ్ళాడు. 

శ్యామల ఎక్క-డున్న దక్కడే నిలబడిపోయింది. 

వెంకటేశ్వర్లు రెండు నిమిషాల్లో ఇవతలి కొచ్చాడు బట్టలు మార్చుకుని, 

“కాళ్ళు కడుకోోంండిం” 

' “ఎమిటి భో జనమా? ఊ6ంహు6. దార్లోనే. ఆగి హోటల్లో తినొచ్చాను; 

మళ్ళీ యింత రా|త.ప్పుడు ను వ్వెమవస్థ క అమే 

శ్యామల మళ్ళీ అదిరి పడ్డది. 

శనన్నెందుకిలా అన్యాయం చేస్తున్నారూ?” ఆని అడిగింది. అణుచుకో 

లేని భావాలను తెలియజేయటానికి ప్రారంభించిన ఈ వాక్యం బరుపుగా ముక్క 

ముక్కలుగా వచ్చింది. ఆమెకు ఏడుపు ఆగలేదు; 

“భాభా; ఏడుసా వేం 1” అన్నాడు వెంక పేశ్వర్లు దగర గావచ్చి, 

“నాకు తెలుసు, నాకేం చెప్పకండి, నేను తప్పుచేస్తె సన్ను దండిం 
చండి. కౌని యిలాగా ?” అని కస్నీళ్ళలోంచి గాడద్యంలోంచి అన్నది. 

వెంక చేశ్వర్లు నీరయిపోయినాడు. దుఃఖించటానికి శ్యామల కెంత అను 

భవం లేదో ఊరడించటానికి అతనికి అంతకంసే.అనుభవం లేదు. 

“లేదు శ్యామలా. నువ్వేం తప్పుచేశావూ? ఛీ ఛీ; తప్పు కాదూ. ఏమిటా 

మాటలు? నేను చెప్పకుండా వెళ్ళినందుశేగా! పాపం మూడు రోజులూ పూట 

పూటావొండుకుసిచూశావు .కొబోలేం_?, సారీ శ్యామలా! మనం కాకినాడెశ్ళే 

ముందు ఆమ్మ నూతి" దగ్గర కొలుజారి పడిందని,లెట రొ చ్చిందిగా? చూదామని 

మావూ రెళ్ళాను. కాకినాణ్నించి వొచ్చేప్పుడే _దిగుదామం ప్మేమనసొప్పలేదు. 
సరిగ్గా పంధొమ్మిదికి డ్యూటీలో ఉండాలని సబ్కలెక్ష్సరు ముందుగా చెప్పాడు. 

బందర్లో కాన్ఫరెన్సు అయినాక ఈ రెండు రోజులూ పబ్లిక్ హోలీడెస్ కదానీ 
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అడిగితే పోయి రమ్మన్నాడు. అబ్బ! ఎట్లా అయిపోయినావు. ఏమిటీ కళ్ళు! 

ఎంత సేపట్నుంచీ ఎడుస్తున్నావి?” 

శ్యామల శదిరమే ఆ శ్మెపోయింది, ట్లో ర్రకెసి ఒక్కసారి చూసి కా 

దగ్గర చతికిల బడ్డది, రెండు కాళ్ళనూ పెనవేసుకుని “నన్ను క్షమించ౦ ౫. 

మనస్సు కష్ట పెట్టాను. తప్పు చేశాను, _ పాపిష్టిదాన్ని...” అన్నది అతి 

మోకాళ్ళమీద త తల ఆనించి, 

అక్కడికీ విడుదలె న నిట్టూర్చులొ భూభారంఅంతా ఉంది. పావాన 

లంలో కాలిన హృదయం పశ్చాత్తాప వాహినిలో (_పక్షెిత మైనట్లు శ్యామల 

తేలిక పడింది, 

“సీ తప్పూలేదు- లేలే అన్నం తిందువు గానో అన్నాడు వెంక చశ్వర్లు 

ఆమెను లేవదీస్తూ, ప 

ల లో తపప లోక లప్స పో ల. ల. gn 3, 

ముళ్లపూడి వెంకట రమణ గారికి ఈ కధ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎప్పుడో 
ఒకనాడు ఈ కధ ఆధారంగా ఒకసినిమా తిసానని అంటూ వుండే వారు, 

“చాందినీ. కీ_ఛాయా? అనే పేరుతో ఈ కధ హిందీలోకి వెళి “తెలుగూ- 

కే వతినిథి_ కహానియా” అనే కథా సంపుటంలో అచ్చయింది. (పచురణ 

కర్తలు: “దక్షిణ భారతహిందీ పచారసభొ ఆ పుస్తకాన్ని పాఠ్య్యగంధంగా 
పెట్టించి లక్షల కొద కొ పీలు అమ్ముకున్న ఆ హిందీ భాషా సేవా సంస్థ వారు 

నా "కథ హిందీలోకి తరువా చేయిస్తున్నామని నాకు చెప్పడంగాని, హింది 

(పచారానికీ పు పు స్పకంవల్లా వచ్చిన నిధులనుంచి నాకో తృణమో పణమో ముట్ర 

చెప్పడం గాని, చెయ్యలేదు, men ఇలా చేసేరు.అని నేను ఉ తరం 

రా స్తెకూడా సమాధానం లేదు. “హిందీ” దెళానికి ఎంత స్వాతం,_త్యం' ఉన్నా 

ఇంతలాంటి “కాపీ (చేసే రెటు” రైటు కాదేమో అని నాకు అనిపిస్తూ 

వుంటుంది, 
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(“జ్యోతి మాసప్యతిక |పమోద సంచిక, 1900) 

న ల య య య య మ న మన యాన ప న టయ పలకలతో న యా 

“ఆతన్ని నేను కూడా ఎరుగుదును” అంది నసంత, 

ఆంకే; అతనంటే నీ కిష్ణ మే అన్నమాట” ఆన్నాణ  పదతనప్ప 
(ఎ 

నవ్వు వొలకటోసూ. 

జ్ ఆ సంగతి నాకేం తెలుసు!” అని వసంత ఆవలించి చిటిక 

కూడా వేసుకుని లేచి వెళ్ళి పోయింది. 

వసంతకి ఇరవె ఆరో ఏడు నడుస్తోంది. అహమ్మదాబొద్ తో మా బావ 

గారు పనిచస్తున్న సంస్థలో సరన చిన్న పుటి దోకగం చేస్తోంది: మూడెళ్ళనుంచీను, 

వసంత నా కోడలు కావలిసింది, అసలు, ఐ దెళ్ళ కిందట మా ఆవిడ 

ద్వారానూ వమా చెల్పలి ద్వారాసూ ఆ అనకొశం౦ తప్పిపోయింది.నా నృద్దాప్యంలో 

నన్ను అపేకీగా చూసుకోగల పిల్ల పరాయిది అయిపోయింది, 

నస. పెట్టొచ్చు. లాంటి నానుడులు పుట్టడానికి వసం౦తలాంటి 

ఆడపిల్లలే కారణం అయివుండాలి, కట్టూ బొట్టూ తలకట్టూ అడపిల్ల అందానికి 

వన్నెతెసాయంటారు. కాని వసంత సంగతి వేరు. దాని వొంటికున్న కాం 
లావణ్యం ఎలాటినం పేను, అది ఎలాంటి బట్టలు కట్టుకున్నా ఆ ఐట్టలకి, తను 

జుట్టు ఎలా ॥ వనరించుశుంపే ఆ పదతికి-వ న్నెలు తెచ్చి మిగతా వాళ్ళలో ఆ 

అభిరుచిని (పవే॥ పెళ్లే హక తక అ 
సన్నంగా ఉన్నా షట పొడుగ్గా ఉన్నా లలితంగా, చామనచాయగా 

ఉనా? మెరుగ్గా, ఉండే వసంత వశేవలం విద్య యుసగిన వినయం వల పెద్దల 
ar 

యడ .గొరవం మూలాన్ని ంచి పర్చడిన మొహనూటం పల్ల, సూ అక్నోయి మీద 

తనకున్న ఇష్టాన్ని నామీద తనకున్న ఆపేకనీ దాచేసుకో సని, వాడు చేజారి 

పోతూ ఉంటే చూస్తూ వూరుకుండిపోయింది. అప్పుడు వసంతకి ఇరవై ఒకటి, 
బాపుగారు అహమ్మనాబొ గ్లో ఉద్యో గంలో . చేరిన టై పుటింది 

6 

నసంత్ . ఆగహారంలో. తొతగారింటిలో దాని బాల్యం గడిచింది, తాతగారూ 

నాయనమాా వసంతని ముద్దు చ సంగాని ' చదవ్వెయ్యలెదు. చదవ్వె సై ఉన్న 
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వతి పోతుందని భయం చేత కాదు, ఆడపిల్లలు చదువుకో నేకూడదని ఆ కాక 

గారూ నాయనమ్మా నమ్మడం వల్ల. రెండేళ్ళ మా చెల్లెలి అ త్రవారితో దెబ్బ 
లాడగా దెబ్బలాడగా వసంతని విశాఖపట్నంలో మా ఇంటిలో వుంచి చదువులో 
(పవేశ పెట్టడాని కొప్పుకున్నారు. ఏడోయేట బళ్లో చేరినా, అప్పటికే వాళ్ళ 
నాయనమ్మ నేర్చిన బాల రామాయణం శ్లోకాలు, సుమతి శతకం, భాస్కర 

శతకం, కాళహ స్తీశషర శతకం, భర్శ్భృహరి నీథిశ తకం అన్నీ రఠఠరతొా రాన 

డం వల్ల, పెద్ద బాలశిక్షలో ఉన్నపాటి లోకజ్ఞానం గళ్ళగాహి అవడం వల్ల, 
అన్ని క్లాసుల్లోనూ నిజ్ఞానదీపంగా వెలిగిందిగాని, ఇరవై ఒకటో ఏట ఇంకా 

ది, కౌం, సెకండియర్ లోనే ఉండిపోయింది. | 

మా అబ్బాయి అప్పటికి ఎమ్. కొం. ఫస్తు రో పాసై, స్టాట్ నక్సులో 

ఓక డిప్లొమా, మేనేజిమెంటులో ఒక దర్టిఫిశేట ee వల్ల కల 

కతాలో ఒక గొప్ప (పయివేట్ కం ఇ నీతో మంచి ఉదో్యోగం వచ్చింది. అం 

నెలలు హోటల్లో తిని, మరో రెండు నెలలు వండుకుని తిని అలోచనని దెబ్బ 
తీసేటంతగా ఆరోగ్యాన్ని నష్టపోయి జీతం నషంమీద సెలవుపెస్తేసి ఇంటి 

కొచ్చేడు. “అదేమి(టా నా త్రీ అలా వీపురుపుల్లలాగై పోయేవూ?” అని మా 
ఆవిడ వాణ్ని పొదివి పట్టుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. “అక్కడ భోజనం సరిగా 
లేదమ్మా. ఏముంది, వారం రోజుల్లో నీ చేతి వంటతో మళ్ళీ మామూలుగా 
అయిపోతాన్లే” అన్నాడు. 

“మనకెలాగూ వంట మనిషుంది కదా, నేను నానిగాడితో వెళ్ళిపోతా 

నండీ:” అంది మా అవిడ, పదిరోజుల తరవాత కంపెనీ వాళ్ళిచ్చిన కెల్మిగాం 
చూసుకుని వాడు | పయాణం అవుతూవుం యేను. 

మామూలుగా అయితే “పిల్లాడికి పాతికేళ్ళు వెళ్ళి పోయాయి కదండీ. ఏ 

వయస్సులో ముచ్చట ఆ వయస్సులో జరగాలి కదా, వాడికి పెళ్ళి చేసేదా 

మండి అనవలసిన మా ఆవిడ ఇలా అనేసరికి నాకు తల తిరిగిపోయింది. 

“నువ్వె శే సమస్య కొంతతీరుతుందనుకో గాని, అలా ఎన్నాళ్ళని? వాడికి పెళ్ళి 
చేసీడమే రె టు.” అని నేనే అనవలిసొ చ్చింది! 

anal అర్హంటుగా సరెన పిల్ల దొరకొద్దూ?” అంది మా ఆవిడ. 

కళంకల్రో పిల్లని పెట్టుకుని వూరంకా వెతికిందిట సీలాటిడే, ఎవతో!"” 

అన్నాను. 

“హావ్ వ్య!” అని అరి చేతి దొప్పతో నోరు కొట్టుకుంది మా ఆనిడ, 
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“దురు మేనరికం అచ్చిరాదన్న సంగతి భూడా మీకు ఠట్టలదం పే మీ 

(పయోజకత్వం తెలుస్తూనే వుంది, పెగా వసంతకి దేశం: కౌని దేశంలో ఇల్లు 

దిద్దుకునే వయసే ది”. అనీ నా _వతిపాదనని వీత ర మం న. సరిగ్గా ఆ 

రాతే అ(గహారం వెళ్ళిన మా బావగారూ, చెలేలూ పసంతా దిగెరు, అహ 

మ్మదాబాదు వెళ్తూ. మా చెల్ల మా ఆవిడా చెరో అయిదు వందల నోళ్ళూ పెట్టు 
కుని వసంతకీ మా అచ్బాయికీ సెళి ఎ చెయ్యడం (శయస్క_ రం కాదని వేనోళ్ళతో 

ఖండించేరు. వీళ్ళ దృక్పథం మారాలంపే కొంచెం వ్యవధి కావాలని నేను 

అనుకుంటూ వసంతకి మెల్లిగా బెయిన్ వాషింగ్ ఇచ్చేను, కలక తాలాంటి నగ 

రంలో చిలకలూ గో రంకలూ ఎంత ఆనందంగా కాలం గడుపుతాయో చెపూ మా 
అబ్బాయి మంచితనం గురించి _పశ౦సలు చేస్తూ. షప మామయ్యా, నన్నడు 

గుతావెమిటీ?” అని వసంత మొహం అటు తిప పుకుని ముసి ముసిగా నవ్వు 

కునే స్టితికి తీసుకొచ్చిన వేళకి, “ఇక్కడొక మంచి సంబంధం కుది రటట్టుగా 
వుంది గనక, వసంతకి ఈ పదో తారీకునుంచీ 'వేసంగి .సెలవతే కనకా డబ్బు 
ఖర్చు ఎక్కువయినా సరే పదకొండో తారీకు ప్లయిట్ లో దాన్ని ఇక్కడికి 

పంపించు” అంటూ బావగారు రాసిన ఉత్తరం వచ్చింది. 

ఆ తరవోత నెలరోజులకి అహమ్మదాబాదు నుంచి వసంతా, కలకతా 
నుంచి మా వాడు పనిచేస్తున్న కంపెనీ జనరల్ మేనేజరు శేషా దిగారూ న 

రోజునే విశాఖపట్నం చేరారు, శేషాదిగారు వాళ్శ్ళమ్మాయీా మా ఆబ్బాయీ 

వొకర్నొకరు చాగా యిష్టపడిన సంగతి చెబుతూ “| పస్తుత పరిస్టిలు ల్లో ప్రీ 
అబ్బాయి మా అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోడమే ఉ త్తమం” అనీ నచ్చ జెప్పడం 
అయింది. “మీవాడు రెండు నెలల్లో డిప్యూటీ మేనేజర్ కావడం నాహూచీ, పెగా, 
మాకువ్నది ఒక్క. ఆడపిల్ల! అంచేత అతను వేరే ఇల్లు కూడా కట్టుకో అక్క. 
రదు, అతను తెచ్చుకునే 'జీతం నెలనెలా మొత్తం మీకు సం పేసినా దేనికీ 
యిబృందిపడడు” అన్నాడు శెషా దిగారు మా ఆవిడతో డె రెక్టుగా. 

“ఆయనమిటంటున్నారు మామయ్యా?” అంది వసంత నాతో ఎవళ్ళూ 
లేకండా చూసి, 

“ఆ, ఏదో పెళ్ళి సంబంధంలే వే, బావకి |” అన్నాను తేలిగ్గా. 

_ “బావని, అడగక్క ర్లెదా?” అని వసంత అడిగిన (పేశ్న నాకు గట్టిగా 
ప షం టో గాని మా ఆవిడా వ అబ్బాయో కలిసి ఆ పూచిక ముల్లుని సునా 
యానంగా తీసీ చే 
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చే? నొటికి 

త్తుగా దిగరు, 

“సదురు మేనరికం అని మావాణ్ని అప్పట్లొ వోదిలేశారు, గోతం 

వొకశుపోయిందని సుద్బారాపుగారబ్బాయిని జార్చీ సేరు, నియో్య్యోగుల ఇంటిలో 

ఎలా యిసామంటూ సితారామయ్యగారి పిల్లాణ్తీ 5 కాదనీసేరు. వసంత అంతే నౌ 

కెంత వాత్సల్యం ఉన్నా, మీరందరూ కూడి ఇలా నేను తెచ్చిన (పతి సంబం 

ధాస్నీ తూలగొ చెస్తూ వుంచే ఇంక నేనేమిటి చెయ్యడం?" అని చావగార్ని 

నిష్టూరం ఆడేను, 

“అన్నీ నిజమెనయ్యా' పొరపాచే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు 

కూడా దినికి సంబంధాలు చూడ్డం నావల్ల కాదంటూ తప్పుకుంకు అంత దూరా 

భారాన్నుంచి గనెత (పయత్నాలు చెయ్యగల్ను? దీనికేమో తెల్లవారితే ఇరవె 

ఆరెళ్లు, వెళ్ళిపోతా అ న 7 సంది కనక దినికన్నా ఎక్కువ. చదివినవా వాడి శే 

ఇచ్చి చెయ్యాలను౦టుంది. అ లెక్క-ని . ముఫ్పయే్యళ్ళవాడో కవనం పోస్టు 

(గాడ్యుయేటో ఖాళీగా దొరకాలి మనకి, ఇంతకీ వసంత పుట్టడం అయితే మా 

యింటిలోనే పుట్టినా సిరగడం మీ రకలోనే కద! నువ్వె దాని తండీవి, 

అక్ళ_గారె దానికి తల్లి, అంచేత ఇంక ఈ వ్యవహారం నువ్వు తేల్చవలసిం దె 

తస్ప ఇది నావల్ల అయ్యేపనికాదు గాక కాదూ అన్నారు దావగారు. 

“ఉన్నట్టుండి నేనెక్కడి సంబంధం చూసీ సగల్ను? పెళ్ళి కొడుక ౦కే 

వీరువాలో ఉవ్న ఇస్త్రీ చొక్కా కాదుగదా. పోనీ వసంశని ఇక్కడే వొది 

లేసున్నా బావుండేది. చదువై పోయిందని అక్కడికి లాక్కెశ్ళేవు. ఉట్టినే 
కూచోడం ఎందుకని దాని నె త్రిమీదికో ఉదో్యగం తెచ్చి పె'టేవు. ఆ సాకుతో 

ఒకటీ ఈ నెపంపెటి ఒకటీ దానికొచ్చిన సంబంధాలన్నీ తూల గొప్రేసేరు. 

ఇప్పుడుట, నెనుట, వసంతకి సంబంధం చూడాలిట!* అన్నాను, 

డు బాపగారు చెప్పా చెయ్యకుండా వసంతని తీసుకుని హాటా 

.. 

ఆదే చెప్తున్నాను. వారణాసి నరిసింహంగారబ్బాయి కామేశ్య(రావు ఈ 

వూళ్ళోనే ఏదో ఉదో్యోగం చేసుకుంటున్నాడని తెలిసింది నాకు. అతనికింకా 

పెళ్ళి కాలేదుట. కిందసెడు వరకూ వాళ్ళ చెల్లలి పెళ్ళయితే తపా చేసుకో 

నంటూ ఆగేడుట, ఇంత బట్లోకీ వాళ్ళమ్మగారు “నోవడం వల్ల ఏడాది సూతకం 

వొచ్చి ఆగడుట. ఈ నెలాఖర్ని వాళ్ళమ్మగారి సాంవత్సరీకం అయిపోగా నే 

పెళ్ళి చేసుకునే ఉదైెశ ౦లో ఉన్నాడని తెలిసింది. ఆ పిల్లాడు 5 కొన్నాళ్ళు స్ 

సూడెంటుట కదా! పెగా, కట్నాలూ కానుకలూ తీసుకోకూడదని ఉపన్యాసా 
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లిచ్చి వ్యానాలు రాసీ బహుమతులు తెచ్చుకున్నా ట్ల, నువ్వు జెబుతే తప్పకుండా 

ఏంటాడని బోలెడు ఆశ పెట్టుకుని వొచ్చాను, కట్నం వొద్దని అతను అంే 
కూడా మనకి కలిగిన కాడికి మన ౦ ఇష్టపూర్వకంగా ఇస్తే కాదంటాడా అనినా 
ఐడియా. ఎలాగో మాటలు నడిపి వ్యవహారం సానుకూలం చెయ్యి చావా:ఃను వ్వె 

కన్యధారపోసి పుణ్యం కట్టుకుందుగా ని!” అన్నారు బావగారు, 

“ఆ అబ్బాయికి వయస్సయితే ముఫృయొ్యకహే గాని__”అని కొంచెం. 
జం కేను, 

“కొని ఏమిటిటాఖ” 

“కానీ ఏముందీ? ముఫ్పయేళ్ళశకే బట్ట తలొచ్చీసింది అతగాడికి. చూసీ 
చూడగానే ఇదేదో రెండోపెళ్ళి బాపతులా ఉన్నాదని ఎవరికైనా అనిపిం 
చేస్తుంది. కాకి PTO, ఆ మీది మాట అనేదు నేను; ఊరిశే వసంత వేప్ప 

మొహం తప బ్బను, 

“అతన్ని నేను కూడా. ఎరుగుదును. అంది వసంత. 

ప్ల ఫో ప 

కౌ మేశ్వ్యరావు ఈ వూశ్శ్ళోనే ఉన్నాడని నౌకు తెలుసుగాని అతన్ని ఈ 
దృష్టితో నేనెన్నడూ చూశ్లేదు, బావగారి ఆశావాదం హూ _రీగా సమర్ధ నియం 

కౌదుగాని మరీ అంత నిరర్లకం కూడా కౌదవి అనిపించింది, నాలుగు పాయింట్లూ 
ఆలోచించేక. అందుకని రంగంలో దిగేను, 

ఎమ్మెస్సీ పాసయ్యేక కా మేశ్వ్య(రావు బయో కెమిస్ట్రీలో చిన్నకోర్నుచేసి 

మెడికల్ రి పెజెంతెటివుగా కుదురుకున్నాడని తెలిసింది. ద్యారకానగర్లో 
నెలకి ఏడువందలరూపాయల అధ్ధె ఇస్తూ ఒక చిన్నయింట్లో సగం వాటాలో 
ఉంటున్నాడు. ఇన్నాళ్ళూ చెల్లలి “పెళ్ళికోసం ఆగడ ౦వల్ల ఇంకా సూటరూ 

టీవీ అసుర్చుకో లేదు. కం (1 శ పెట్టించిన జలిఫో నుంది. త లి పోయాక 

మేనమామా అతా వళ్ళ అతనితో ఉన్నారు. వొళ్ళకి పిల్లల్ల రు, 

“కా మేళ కం పెళ్ళాడు. ఏమిటి, పని?” అని అడిగేడు, నేను చేసిన 
ఫోన్ కాల్ తిసుకున్న ఆ మేనమామ. “అది ఫోన్లో చెసే హా భో గట్టాకాదు. 
నేనొచ్చి మాట్లాడ తాను.” అని వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళను, 

“వాడికి పెళ్ళి చెయ్యాలనే చూస్తున్నాం సార్, మీరు విన్నదంతా నిజమే. 
ఈ నెలా ఖర్న మా చెల్లెలి సంవత్సరీకాలై ల పోతే సూతకం గడిచి పెళ్ళికి పచ్చ 
జెండా పూగుతుంది. ఆని నా సంగతి, బావగారి సంగతి, మా వసంత సంగతి 
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వివరంగా అడిగేరు, దంపతులిద్దరూనూ. పిల్ల అందం, ఆణకువా, విద్య, విన 

యం, నం|పదాయం, సంపదా వర్ణించి చెప్ప ఎంతో ఆశగా అపెకగావిన్నారు. 

బావుందం పే బావుందన్నారు. “మళ్ళీ దయ చెయ్యాలి తమరు, ఆక్బాయి. కేంప్ 

నించి ఈ; రాతికే రావాలి మరి అన్నారు, 

“మా పిల్లని చేసుకోవాలేగాని అద్భష్టం అంతే అతి అవృుతుందిలో 

అన్నాను, *(పతిర్మాతి వసంతర్మాతి అని పాడుకోడమె ఆ అబ్బాయి పని!” 

అందామనుకున్నాను గాని అంత పొయ్యిటి!ి వాళ్ళు తట్టుకోగలరని అనిపించక 

న్ు కశేసుకున్నాను, 

ఆ ఇంటి గుమ్మందిగి నాలుగడుగులు నడిచెసరికి నాకు వెనగ్గా ఓక 

జీపు ఆగింది. “ఏమి టోయి సంగతి? కొంపతీసి ఈ ఇంట్లో వున్న కామిశ్య 

(రావుతో పెళ్ళి సమ్మంధం మాటాడ్డానికి గాని రాలేదు కద! అయినా, నా తెలివి 
తెల్లారా, సీకు ఆడపిల్లలు లేరు గద, బకికిపోయీవ---ఫో!.......రా, జీపులో 

_ కూర్చో: ఇంటిదగ్గిర దింపేస్తాను, నేనూ అకే వెప్తన్నాన్లే.” అన్నాడు, 

(డయివర్ సీట్లో కూర్చున్న నా స్నేహితుడు సర్వశ్వరళశా శ్రి. 

ఉత్సాహం సాయంగా అంతా వివరించెను, ళాస్త్రికి, 

“వాళ్ళతో నువ్వెక్కడ ' తూగ్గలవురా?_నువ్వం టే నువ్వుకాదు. మీ 

బావగారే ఆయెను! కామేశ్వ్య(రావుకి తండి సంపాదించిన ఆస్తి ఎలాగైతే ఏమీ 

లేదో, బాదరదిందీలు కూడా అలాగే ఏమీలేవు. మంచి సంబంధమసే చెప్పు 

కోవాలి. ఐతే, వాడిప్పుడు ఎ సౌఖ్యం కోసమెనా ఆరునెలలుకౌదు, ఆరగంట 

రూడా ఆగెటట్టుగా లేడు. కట్నాలూ కానుకలూ ఉప్పూ అంటూ ఉపనా్యనా 

లివ్వడం వ్యాసాలు రాయడం అదంతా పాతకథ, వెనకటి రోజుల్లో అయితే చేతి 

గడియారం, స్కూటరు, _ఫిజ్జొ, కలర్ టీవీ, విసి ఆర్, ఇంటి స్తలం;స్వంత 

ఇల్లు ఇవన్నీ కంఫర్స్, లగ్గరసూనూ వాటికోసం కొంత చమట వోడ్చి 

కొన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసి ఒకటీ వొకటి సంపొదించుకోడానికి (పయత్నం చేసే 

లక్షణం ఉండేది. నీ మట్టుకు నువ్వు సర్వీసులో చేరిన ఏడేళ్ళకి కదా మొదటి 

సాఠిగా రేడియో కొనుక్కున్నావు! అదీనీ వాయిదాల పద్ధతిమీద కొన్నావని 

కూడా నాకు తెలుసును. ఇప్పుడు అవన్ని తక్షణం నెర వేరవలసిన కోరికలై 

కూర్చున్నాయి. పెళ్ళయిన మర్నాటి ఉదయాని కే అవన్నీ వొచ్చి ఇంట్లో అమిరి 

పోవాలి. మా అమ్మాయిని ఇద్దామని మాట్లాడి తే బైటపడ్డారు. వాళ్ళ. ఇంటి 

సలం కొనిఇవ్యాలి. ఇల్లు కట్టడా నికి అవసరం అయినంత డబ్బు ముట్టచె నాలి. 
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ఇంట్లో పేర్చుకుందికి ఈ అధునాతన మైన సామ్మగి, సుఖదాయక మైన వస్తు 

సుం అంతా ఇమీడియెట్ గా జత పరచాలి, అవన్ని పెట్టించె ఖర్చుల 

కోసం తను ఒక్కడూ తెస్తున్న జీతం సరిపోదు కనక అమ్మాయికూడా నెలకో 

రెండువేలు తెచ్చే ఉద్యోగం ఏదైనా చేస్తే మంచిది. నువ్వూ నేనూ అయితే 

జీతాల్లో కాణీ పరకా క ముందు పు_స్ట సకాలూ, (రకంగా రెడియో, 

కొన్నేళ్ళ తరవాత చెతిగడియారం దగ్గిర్నుంచీ అన్నీ ఇలా కొనుక్కున్నాం, 

ఇప్పుడు అదంతా మారిపోయింది. 

“మొల్లో మొగతనపు చిహ్నం ఉండి చేతిలో మెట్ షన్ సర్తిఫికేటు 

ఉంటే చాలు, pre ఆశ! నెను మొగ పుట్టు క పుస్రైను, నన్నూ 

నాశ కి సామర్థ్యాలని నమ్మి నా ఇల్లాలుగా was సిద్ధపడే ఆడ పిల్లి 

అంటూ ఉంకు అది నొ సట్లి చూపించ "పీవీ అహేతకి కనిన (ప్రతిఫలంగా 

దానికి రెండుపూటలా యు. అన్నం పెట్ట ఏడాదికో చీరకొన మొగతనం నాకు 

ఉన్నాది-అనే ధోరణి మెల్లి మెల్లగా ప యు ఆలోచనల్లోంచి తప్పుకుంటోంది 

రా, గోపాలా! ఇదీ, ఇవా? వివాహ వ్యవస్త ఏర్పరచుకుంటున్న నేపథ్యం. ఇంక 

సీ ఓపిక. అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పేడు శాస్త్రీ, (చావు కబురు కాదు; 

"పెళ్ళి కబు ర) 

“ఏం ఫరవాలేదు లెండి బావగారూ! ఎలాగోలాగ బెరమాడి సెటిల్ 

చేద్దాం. ఊరికే బెంగ పెట్టుక్కూచుం టె పన్లు అవుతాయా? ఘీరు మీ పన్లు చె 

టా ఉండండి. ఇంకా నయం కాదూ? ' ఇప్పటికే నా వసంతని shige 

వొదిలి వెళుతున్నారు.” అని ఫ్ ర్యం చెప్పి ఆయన్ని ఆ రాతి కో బార ర్క 

ఎక్సెస్ ఎక్కించి ఇంటి కొచ్చేను, 

రాతి ౩ండుస్నర దాటింది. ఐనా నిద్దర రాలేదు.నె త్రిమిద పడ్డ కధల ఏ 

చూసి బెదిరి పోయి నిద్దర చెదుర్చుకొ నే తత్వం కాదు, నాది, బాధ్యత నెర వేర్చే 

ఆవకాశ ౦ దోరకికంుక ఆనందించే తత్వ మె తప్పు, “నువ్వెళ్ళి మి అ త్తతో 

ణాటుగా గదిలో పడుకోవే, వసంతా!” అని నేను హాల్లొ సోఫా ఫో_కం_ బెడుమీద 

వాలను. పక్కన ఉన్న పెద్దలైటు స్విచ్చి ఆఫ్ చేసేనుగాని, సరిగ్గా ఎదురు 

గుండా గోడకి వేలాడుతున్న గూవ్ఫొటో మీద పడిన అ|పయత్న మెన 

దృషి ఆ దృశ్యాన్ని మరోసారి చూడమంటే మళ్ళా స్విచ్ని ఆన్ చేసేను. 

ఆ (గూప్ ఫోటో ఆరేళ్ళనాటిది, అందులో ఐదుగురం ఉన్నాం, మంచి 
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ఎన్లార్టి మెంటు. అది. ఉ*ఏడ్రప్పునుండి. కుడికి వరసగా” మా" ఆవిడ. నేను,వసంత 

మా: చెల్లెలు. మా అబ్బాయి. మౌ ఆవిడ. చిరునవ్వులో ఉన్నది గడుసు వనమో 

చిలి పితన మో నాకు ఆ ఫోటో ఎన్ని వందల. సార్లు చూసినా ' ఆర్థంకాయ, నౌ 

పక్కని నుంచున్న, వసంత. ఇంచు మించు నాఅంత ఎత్తు. ఎవరో ఫోటో 

తీస్తారెమో అని బిగుసుకు పోయే రకం కాదు, వసంత, వపుషా నా బుజం 

మీద చెయేశ్టసి నుంచుంది. దానికి బేలన్స్గా మాచెల్ల్తలు మా అబ్బాయి జెబ్బ 

పట్టుకుని: ముం' దుకి కొద్దిగా. వొంగి వుంది, మా అబ్బాయి - కెమెరా లెన్స్ వెపు 

కాకుండా ఇటువేపుకే చూస్తున్నాడు కౌని,. అది . నావేపు కావచ్చు, మా ఆవిడ 
వేపు కావచ్చు; అంశే:తప్పా వసంత చేప్పు ఆని. అనిపించదు. 

ఆ...పక్కవి : అన్నీ వసంత -ఫోటోలు, . ఐదేళ్ల- పిల్లగా . ఉన్నప్పుడు 

జబ్బలో, .కండలో, బుగ్గలో పుష్టిగా ఉన్నస్పటిది ఒకటి; పదేళ్ల వయసప్పుడు 
లాగూ:.గవునూ..మానేసి పరికిణీ జాకెట్లూ వేసుకున్న కొత్తల్లోది; గి|రున 
తిరిగి చప్పున కూచున్నపుడు పరికిణీ బుట్టలా పరుచుకుంపే ఠపీ మని శ్నాప్ 

కొట్టినది. ఆతరవాత వసంతకి ఇరవై ఒక్క ఎ శ్లప్పుడు మా అబ్బాయీ 

కోడలూ తనూ స్తూడియో కెళ్ళి : తీయంచుకున్నది. దానికవతల ఆ మరుచటి 

ఏడాది..వసంత దిగీ పాస్ అనిపించుకున్న ప్పుడు అదైెగౌనూ అద్దెటోపీ వేసు 

కుని కానొకకేషన్ హాల్. లాన్స్లో తీయించుకున్నది, .బ దబిహుశొ అప్పుడు నెను 

చేసిన: వేళాకోళం... “ఓసే. వనంతా,..నీ. తల ఇంత. పాట్ గా తయా తమో 

అన్నది వసంతకి గుర్తు రాక పోతే బావుండును. 
నా దగ్గిర పెరిగి నా అేకకీ వాత్సల్యానికీ పాాతురాల్హైన వస ౩౦. 

కొమన్ సెన్స్ అంసే కామన్గా ఎవరికీ ఉండని సెన్స్ అవి నే నంే స్పందిం 

చిన వసంత. పన్నెండే శ గ వయస్సు దాటినా అర్థ రాతి దాపేక నా పక్కలోకి న 

చేరి “మామయ్యా సీదెగ్గిర పడుకో వొద్దా. a చిన్నారి బిడ్డ, నన్ను 

అపేతగా గౌరవంగా చూసే ఆడపేగు ఉందిలే. అనే ధైర్యం కలగ జేసిన 

వసంత. “నౌకా బట్టల మిల్లులో ఉద్యోగం ఎందుకు మామయ్యా స్ స్మెకెటరీగా 

'వేపీసుకుం ఆకే దావు్లు కదాఅని నన్ను గొప్ప మానసిక సుఖం కోసం (పలోభ 

పెట్టన నసంత. 

ఎంతకని చూపేది! కాని ఎలా మరిచి పోయది? ఎవడి కిచ్చిముడి 

పెడతానో -గాని, వాడికి. అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా వాడి జీవితం “పతి రాఃతి 

వసంత er "అని “పాటలొగ పాడాలి... 

0 0 ౦ 
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“ఎంతమాట అన్నారు మేష్టారూ! మీరు నిజంగా " నమక అన్నారా. 

మేష్టారూ? మీ రవన్నీ నమ్మితే అంతకన్నా అవమానం నాకు వేరే ఉండదు 

మేషారూ. ఇప్పుడు మీరు లెక్పరోరు కాక పోవచ్చు. నేను స్లూడెంట్ కానీక 

పోవచ్చు. కాని మన మధ్య ఉన్న గురుశిష్యబంధం ___డోంట్యు థింక్ ఇటీజ్* 
సమ్.ధింగ్ ఇటర్నల్ 1” 

“మరి ఊరంతా 'అనుకుంటున్నారే, నీకు ఆశ ఎక్కువ అని?” 

“అలా (ప్రచారంలో 'పెట్టవలసొచ్చింద పే మీరు కూడా నమ్మరు మేషారూ! 

ఫెస్ సార్ హోటల్ ఉందనుకోండి, అక్కడ షె పెటు ఇద్ర ధర ప 

అ ఎటు రూపాయలు ౦డొచ్చు, సోటు సే__అడ్డమైన' వాళ్ళూ: వచ్చేసి 

ఇడ్లీ ప్యటా _-సాంచారు ఇంకొంచెం పొయ్యి _ అని న్యూసెన్స్ చేసీకుండా ఆ 

ధరల్యలా. ఫిక్స్ చేసి అన్ వాంటెడ్ [(కౌడ్ ని దూరంగా ఉంచుతా రతస్ప ఆధి 

రియల్ కాదు, 'మేష్టా రూ!— నిజం, మీరెలా చెపు అలాగే! మీ మేనకోడలికి 

నా ఆకారం అసహ్యం కాకపోతే నౌ శంతరాలు, "మిగిలిన మర్యాదలన్నీ వాష్ 

బంకమ్, ఎర్ బబుల్!" 

“ధేంక్యు, థేంక్యు-మెచెల్స్ !!'” అని అనందంగా అరిచాను: 

“ఛి, ఛి! ఏంటి. మామయ్యా... చూడు! .నేను, వసంతని. చైల్స్కాదు! 
“గో మేన్,” “అరెలుక్ హియర్, మేన్,” అంటావే... ఆ మేన్!” 

కచ్చ తెరిచాను. వసంత .చెయ్యివదిలెయ్యాలని అప్పటికి గొనీతట్టలేదు.... 
“సారీ వసంతా! ఏదో కీలక "= ఇల అబ్బాయికి షేక్తాండిస్తు 

న్నట్లు 

“సర్లె, * అంది వసంత అల్లరిగా బుంగమూతి పెటి, “నాకొచ్చినకల 

నువ్వేచూసినట్ట ట్ర మాట్లాడు తున్నావు. > 

_ క స్ప జ్ర కలా? ఏంటది?” 

వసంత ఓ పట్టాన చెప్పరేదు, తనకొచ్చిన. కల ఏమిటో, 
రాతి టి.వి.లో సెక్స్ మార్చిడి ఆపరేషన్ గురించి చూపించేరు, ఆ 

సంగతి నాకు గుర్తుచెయ్యటం కోసం బోలెడు డొంకతిరుగుడు పెట్టింది. 

“నువ్వేమో, - నన్ను వొదిలించు కోవాలని___........ కేదశ్ఞా 

త స్కై శీ ౨... అదేదోపో హాస్పటల్లో 2.4  ఆపరేషన్.... చేయిం 

చేశావట........ నేనేమో wus 'పోయానట! స్తు 
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పావుగంట అయిపోయింది, కొరాగిపోయి. . 

డ్రైవరు: కనకయ్య ఇంఒనుని కిందా మీదా పరిశీలించి పాపే అన్నీ 

జనిత: ఉన్నాయి. కాని, డెల్కోపాయింట్స్ కాలిపోయాయి. 

కనకయ్యకి కారు తోలడంలో ఇరవయ్యేళ్ళ అనుభవంవుంది. ఇలాగే 

కారెన్నిమాల్లొ ఆగిపోయింది. కాని, ఇలా ఇంత నిస్సహాయంగా ఎన్నడూ అగి 

పోలేదు. ఇంతలా తన శక్తికి మించిన దగా ఎన్నడూ జరగలేదు, కలెక్టర్లు 

మారారు. కార్లు కక తను మాతం ఎప్పుడూ. ఇంతలా అప ఎ. 

కారుని సాకల్యంగా పరీ&స్తూ క్ అంతా డఫేదారు కలో వెళ్ళ 

టోసుకున్నాడు. 

కలెక్టర్ గోపాల్ కొరు వనుక సీటులో కూర్చుని రెవిన్యూబోర్లు మెంది 

రుకీ, ఎలె శ్రీసిటి బోర్లు + ఛెయిర్మన్ కీ మధ్య జరిగిన అతి ముఖ్యమైన చర్చల 

సారాంశం . యు జ చూస్తున్నాడు. కారు (జేక్ డౌన్ - ఆయింది. 

కొసి, కనకయ్యకి టక్ డౌన్ లెదని అతని నార అందుచేత అతని ఆలోచ 

నకు ఏ అడ్డూ రాలేదు 
| 

పసి మానేసి కనకయ్య కారు దగ్గిరకొచ్చి నిలబడేసశికి అతనికి అను ' 

మానం వేసింది. కనకయ్య హో సూటిగా చూసేడు. ఆ చూపులో “ఇంకా 

అవ లెదూ? శుద్ద మొద్దు మొహం” అన్న అధికార పూర్వకమైన గద్దింపు మొదలు? 

“అప్పుడే అ మే థాంక్స్! ” అన్న మెప్పు మాటలూ "వున్నాయి. అస 

లేమి అర్థం కాకుండా చూడ్డం కలెక్టర్ల కి బాగా తెలుస్తుంది. అలాంటి కకక స్ 

గోపాల్. అ్మగగణ్యుడు. స ందుకనే ఎలక్తి సిటీ బోర్లు ఛేర్మన్. పెద్దపెద్
ద ఇంజి 

సీర్లతో సీలేరులో ఏర్పాటుచేసిన ఆ ఉన్నత (శేణి సమావేశానికి రెవెన్యూ. 

మెంబరు వస్తానని 1పకటించి కూడా తాను అనివార్య కారణాలపల్ల రాలేక 

పోతున్నానసీ, తన బదులు కలెక్టర్ థీ. గోపాల్ ఆ సమా'ేశంలో పాల్గొంటా 

వెన్నెలనీడ 
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రనీ. చివరి నిమిషంలో తెలియజేసి, తాను: రావడానికి: ఇషం లేదనో, , అవసరం 
లేదనో తెలియకుండా చేసేడు. 

జోకారు చెడిపోయింది, బాబూ!” 

. కొగితాలు చూడ్డం అయిపోయిందన్న ధోరణీలో విపిరికొట్టి అసలే, 
జరిగింది?" "ఆన్నాడు" కలెక్టర్ గోపాల్ కారుదిగి - రోడ్డుమీద ఆడుగు పెడుతూ 

“డెలోపాయింట్సొ కాలిపోయాయి, బాబూ,” 
“బయయిదేరేటప్పుడు చూసుకో నక్క ర్లేదా?” 
కనకయ్య బియలుదేరెటస్సుడు. తా నన్నీ జాగ త్తగానే చూసుకున్న 

సంగతి చాలా వినయంతో! చెప్పుకున్నాడు. అంతటితో. ఆగకుండా ఇలాంటి 
(వమాద౦ జరగటం. ఎప్పుడో గాని జరగదని, కావాలంటే. చూడండని బోనెట్ 
ఎత్తి విషయం అంకా-వివరంగా చెప్పేడు, 
“వర్క్షాపు కెల్తేగాని పని జరగడండి. తోసుకెళ్ళడం. కానిపని. 
_మకొనిక్కుని నామాన్లూ' గటా స టమ్మని చెప్బిషికోబురు కోలెయొ క్రచ్చండి” 
అన్నాడు కనకయ్య. 

సీలేరువదిలి పదిహేను మైళ్ళయినా వచ్చేసి ఉంటారు. 
' రోడ్డుకి ఓ వెపు ఎత్తుగా:కొండ,. రెండో వేపు అగాధంలా లోయ.ఆ లోయ 

థోతులు: తెలిసి కళ y తిరిగి బెంగెట్టుకోకుండా పొదలు, ఇంకా “కిందికి 'పెద్ద'షెద్ద 
సేకి చెట్టు. 

దూరంగా “నేలా నింగీ కలిసేచోట. సీలప్మ జాడ,ఎ త్తుగా కొండమీద ఉండ 
టంవల్ల అ నీలపు జాత మరీ దూరంగా తోస్తూంది. లెక్కల్లో సూతం జొపకం 
వచ్చింది. .గోపాత్కి.... జీ.స్టెన్ స టుదిఅపరెంట్ హో రెజన్. 

కారు భాగయ్యేా మార్గంగాని, త్వరగా . |పయాణం. సాగే సూ(తంగాని 
ఏదీ లేదూ?” . 

“ప్రే. అన్ని. బస్సులూ వెళ్ళిపోయాయి, ఆఖరి. బస్సు సీలేర్లో బయలు 
దేరినాకనే కారు: బయలు దెరింది .'.బన్సుని. దాచేస్తాం మూణ్ని మిషాలలో అన్న 
దాకా వచ్చింది. ఆగిపోయి కూర్చుంది. కారు, (పాజెక్టుకి సామానులు తెచ్చేవాళ్ళు 
తెల్లారి తేగాని బయలు:దేరరు. కార్లు .ఆ దారిని వచ్చే అవకాశం కనబడదు... 
కొండ ఆందాలు చూడ్డానికి వచ్చే కారు రావాలి తప్ప. డె వరు కనకయ్యకీ, 

bl 'డ'ఫేదారు సింహోచలానికి కూడా: కాళ్ళు విరిచేసినట్టున్న మాటనిజమే. ఏ కారో, 
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జీపో తగలకపోతుందా. కనీసం వెళ్ళి చింతపల్లిలో పడకపోతామా. అని వాళ్ళకి 

దీమాగా నేవుంది. కానయిశే కలెక్టరు బాబు మాట? ఆ దారంట ఏ కారో, జీపో 

రావాలెగాని వస్తె కలెక్టరుగారికి “లిప్టు ఇస్తారు, అందుకు సందెహంలేదు. ఆ 

మాటకొస్తే ఆ అడవి చూసి చేతులడ్డం పెడితే ఎవరడ్డం పెట్టినా ఆపుతారు,ఎవ 

ఠయినా ఆపుతారు... 

“నిలబడిపోయారు, బాబూ” అని డై వరు. కారు. 'వెనకతలుప్ప తెరవ 

బోయాడు, 

“లేదులే. లోసల ఉక్కగా ఉంటుంది *” 

తన'కీ మో కాళ్ళూ చతులూ చల్లగా అయిపోయాయి. అందులోనూ 

సాయంతం నడి మధ్యాహ్నం అప్పుడు కూడా చెట్టు నీడలో చలేసినట్టుంటుంది 

ఆ కొండల మీద. మరి అటువంటిది కలెక్టరు బాబుకి ఉక్కగా ఉండటం ఏమిటి? 

అవును, మరి! వారు బంగళాల్లో,' ఆఫీసులో ఎయిర్. కూలర్ ల దగ్గిర కూచునే 

వారు. మరి ఉక్కగా ఉండ దా? 

నాలుగడుగులు వేసి కా_న.ముందుకి వచ్చాడు గోపాల్. ఎలక్ట్రిక్ టవర్ 

లైన్ నడినె_త్తి మీదుగా దూరదూరా లకు పోతూంది. తలఎత్తి చూశాడు, అతని 

'వెనక నడుస్తున్న సింహాచలం కూడా తలఎత్తి చూశాడు అలవాటుగా. 

జ్య ఎలక్ట్రిక్ టవర్ లైన్స్ మీద అక్కడక్కడ టెలిఫోన్, ఉంటా 

యనుకుంటాను. కదూ?” 

“అవును బాబూ, సప్పర్ల కాడుంది. కాని, పదిమైళ్ళు ఇక్కడికి” అన్నాడు 

సింహాచలం. 

“అక్కడికి నడిచెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యడాని కంత సేపు పడుతుంది?” 

డె ౦)వరుకూడా వచ్చాడు అక్కడికి. 

* “మేమిద్దరం ఎళితే.తమ.రొక్కరూ ఇక్కుడుండలేరండి ఆన్నాడు 

2 9వరుం 

“ఇద్దరూ ఎందుకూ? సింహాచలం వెళతాడు.” 

కర సందపొద్దుని 'రోడ్డుముద ఒక్కరూ. ఎళ్ళలెరండి. మంచిదికొ దు. 

ఇంతవూ గటా. వచ్చినా మ 1 

“అదా... పోనీ, ఇద్దరూ వెళ్ళండి. కార్లో కూర్చుంటాను .. నాకేం 

భయంలేదు.” . 
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“బయట నిలబడ్డ మే రెటండి. ఏదైనా కారో లారీయో. నస్తే ఆప్ప 

జయ్యచ్చు.” 

“ఊరుకుందూ నువ్వు మరీనూ. రారగా రొక్కదా నిలబడితే వ్య 

డికి తెలుసాది?” 

అదీ నిజమేననిపించింది గోపాల్ కి. వాళ్ళులేని సమయంలో ఏదేనా కారు 

రావచ్చు. చెయ్యి చూపించి కారు ఆపచ్చు, కాని, నేనీజిల్లా కలెక్షర్ని. నర్వీ 

పట్న మో, చింత పల్లొ లిప్ ఇవ్యండి అని తనంత వాడు అభ్యర్థించడ ౦ కష్టాలో 

కెల్లా కష్టం. కార్లుగల తరగతిలో సగం మంది ఇలాంటి కష్టాల్ని నమ్మడం 
కష్టం, ఆదుకోవడం అంతకన్నా కష్టం, 

ఏదో వస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది దడదడా, సీలేతువేపు నించే! 

మాట్లాడకన్నట్లు చూశాడు కలెక్టరు చెవులకి పదును పెట్టి ఆలోచిస్తూ. 
“ఆ(. లారీ వస్తోంది” అన్నాడు కనకయ్య. 

“బస్వే మో?” అన్నాడు సింహాచలం. 

"చూడు” అని చూపించేడు కనకయ్య. 
ఘాట్ రోడుమీ_, కిందినించి, ఎగుటోటు పోటుకి ఎగళ్వాసల పొగలు 

కక్కుకుంటూ, అకోశించకుంటూ వస్తూందొక లారీ. ముందుగా పొగ తరువాత 
దానికి ముందుగా లారీ, కనపడేటంత దట్టంగా పొగవిడుసోందది. రో డ్హువం పులు 

కంటి'కె తే కనపడుతున్నాయి గాని, ఆ లారీ ఈ రెండు ఫర్లాంగుల రోడ్లు ఎక్కీఎ 

వచ్చేసరికి రెండు నిమిషాలైనా పసేలాగుంది. 

కనకయ్య, సింహాచలం రోడ్డు కడ్డ౦గా నిలబడి చేతులు ఊ పేరు. 

డ వాలా వేసుకున్న తెల్ల యూనిఫారమ్ బం్మటోతు, డవాలా వేసుకోకుండా 
కాకీ యూనిఫారమ్లో జె డె9వరూ, అల్ల ౦తదూరాన బిస్కట్ కలర్ సూల్లో రాజ 

రీవితో. “అధికారీ కనపడ గానే నిట్టూర్పులు విడుస్తున్న లారీ bison ? నిలబడి 

పోయింది. కంగారు. పడకుండా దీనూగా నడుచుకుంటూ సింహాచలం. లారీ 

దగ్గరి కెళ్ల్ళొడు. 

“కలటుగారు" అన్నాడు పిడికిలి బిగించి, బొటన వేలితో చూపిస్తూ. 

లారీ డై9వరు వెంటనే బండి దిగి, “దండాలు బాబయ్యా!” అన్నాడు, 

బొట్టకాయ. నిండొ ప దెనిమి దెళ్ళు ఉండవు.... కలెక్షర్ గోపాల్ చెయ్యి 

ఆడించాడు. 
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య. “బం డక్క డిదాకా?” అన డిగాడు' కనకయ్య. 

“మా బండండీ?” అని కంగారు పడ్డాడు లారీ అధ్బాయి. “ోదారకొండ 

మలుపుకాడ లోనలోని సేకు కర కొడతన్నారండి. అక్కడ  నెటాల్లయి 
ఫోతాది.” న్ ల 

చింతపల్లి దాకా మన క్షార్నిటో”చేసుకురమ్మను. దార్లో ఎక్కడైనా లివ్ 
దొరికితే అక్కడ విడిచి 'సెన్తైద్ధాం, లేకపోతె చింత పల్లిలో వదిలేద్దాం” అన్నాడు 

కలెక్టర్ గోపాల్, డఫేదారు సింహాచలంతో. 
“విన్నావుగా, కలెక్టర్ గారి. ఆర్హర్?” అన్నట్టు చూసి తల ఆడించాడు 

సింహాచలం, 

* లారీ డై వర చ్బాయి రెండు చేతులూ ఎత్తి కలెక్టర్ కి దండం పెట్టాడు. 

త్రల అడ్డంగా ఆడించాడు, “గాలీ రోడ్డుమీద అంత లక్క ఎల్లానికి బండికి 

దమ్ము నేదండి. పదిమైశ్ళే గదాని నాకు బండ ప్పగించేడండి డయివో.రు.* 

“అంశమే వీడు డై9వరు కాడా?” 

త 

= జవాబు లేదు. 

_ “మరి అసలు డె వరు ఎక్కడున్నాడు?” 
“సప్పర్హలో తాగేసి తొంగున్నాడండాడు. పెబువులు తప్పు కాయాల. 

నాకు నై సెన్స్ నేదండి,” 

లారీ ఇంజన్, దాని తాత్కాలిక చోదకుడి గుండెలా లబలబలాడుతూనే 

ఉంది: ఆ శబ్దం కటువుగా నే ఉందిః వాడి భాషలో యాసకన్నా, వాడిమాటిలో 

నిస్సహాయకకన్నా కటువుగా వినిపిస్తూంది ఆ చప్పుడు గోపాల్ కి. 

“నువ్వు లారీని డ్రైవ్ చెయ్యరాదూ?“ అన్నాడు కనకయ్యతో. . 

“నేనా... నాకు రాదండి... అసలే డిసోలో దిండి, అందులో గాటీ 

రోడు. ఒకదానికొకటి వద్దుబాబూ” అన్నాడు కనకయ్య. . 

అరనిమిషం అలా నిశ్శబ్దంగా నిలబడాడు కలెక్టర్ , 

. ఈవార్ర్ ఫోనివ్వండి” మ 
మళ్ళీ ఈ అవకౌశం తప్పిపోతుందె మో నన్నట్లుగా లారీ కురాడు తిరిగీ 

తిరిగి దండాలు పెట్టుకుంటూ ఛంగున లారిలో కెక్కి పోయాడు. గేరు మార్చి 

లారీడు నిట్లూర్చు విడిచాడు. ఆ నిట్లూర్చు రొద తగ్గేసరికి నిమిషం పట్టింది. ఆ 
ద 

నిమిషంలోనే ఈ రాతికి మీకు మిగిలేది ఈ నల్లని పొగలాంటి చీక కేన్యరా 

అని ఏదో చిక్కని భయం కొండంతా వ్యాపించింది. 
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రరాజ నిశి సాండ్య నాకా 

“ఆ లారీతో దారకొండ గుడికొది కెళిపోయి' ఉండాల్సింది అన్నాడు 

సింహాచలం డై 9వర్కి మాతం వినపడేటటు. 
bn / రు “ఇంకో గంట పాటు ఏ బండీగాని రాకపోతే అప్పుడా పాట్లు ఎలాగూ 

పడాలి, ఆనుకున్నౌడు కనకయ్య తనలో తాను, 

వాచీ. చూసుకున్నాడు కలెక్టర్. గో పాల్. 
ఐదూ. ఇర వె. 

0 ం ం 
వాచి చూసుకున్నాడు కలెక్టర్ గోపాల్. 
ఆరుంసావు. 

దూరంగా .ఎ్మరని ఆకాశంలో. అస మిస్తూన్న సూర్యుడు కొంతి తరిగి, 
“సంటనే ఆరర్ వేసే వీలులేని కలెకర్లా ఉన్నాడు, ఆ ఎరోని బింబాన్ని 3 డీ ట్ 
ఇంత ఎత్తునుంచి చూడడం తననుంచి తానే వేరయిపోయి ఒక ఎత్తులోంఛి 

తనలోకి తాను చూడడంలో ఉంది. 
డ ఫేదారు సింహాచలం రోడ్డుమీద బాసింపట్టు వేసుకుని కూర్చున్నాడు. 

పొదచాటు నుంచి అప్పుడే బయటపడుతున్న డై9వరు కనకయ్య నోట్లోంచి 
జయట పడుతున్న పొగ కనపడింది, వీళ్ళిద్దరూ వంతుల “వారీగా పావుగంట 
కోసారి పొదలోకి వెళ్ళ రావడం సొగచోకి వెళ్ళి రావడానికన్న మాట! 

తలుపు క్రిక్ మనిపించాడు కలెక్టర్ గోపాల్, 
డవరు కనకయ్య పరుగెత్తుకు వచ్చాడు. డఫేడారు. సింహాచలం 

నింపాదిగా బాసింపట్టు. విప్పుకుని నడిచి వస్తున్నాడు. 

“ఊ6....” అన్నారు గోపాల్. 

“స్తార్రొా 
“మనం ఇక్క_డిలా నైట్ హాల్రేనా ఏమిటోయ్?” 
“చిత్తం. మరి బండేదీ రాలేదు గదండి”” 

. “ఐం మనుషులోయ్ మీరు ___ వెధవ మొహాలు! బయలు దే రేస్పుడు 
అన్ని చూసుకుని ఏడవ రు... ఎక్కడ డొరికారో....” అని విసుక్కున్నా డేగాని 
కలెక్టర్ గోపాల్కి తను చేసిన త స్పులాంటిదొక చిన్న విషయం జ్ఞాపకం 
వచ్చింది. 

తాను సీలేరు కొన్ఫరెన్సుకి వెళతున్నాడని చింతపల్లి తాసిల్లారుకి 
(టు 
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మొన్ననే తెలుసు. సీలేరు చింత పల్లి - తాలూకాలో నిది. నిన్న. ఉదయం .. నాలుగు 

గంటలకి తాను విశాఖపట్నంలో shld; చింత పల్లి చేరేసకికి ఏడు 

న్నర అయింది, అక్కడ బంగళాలో . తాస్తిల్లారు; దొరగారి జేక్ ఫాస్ట్ కి 

తగిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసేడు. అతని .తాలూకాలో కాంప్ కదా. అతనూ రావాలని 

సిద్ధపడ్డాడు. అతని దగ్గర “లాండ్ రెవెన్యూ డైవ్ కోపు ఎక్కజ్జుంచో 

శెచ్చి pr, చేసిన ఓక జీపువుంది, “కలెక్షరుగారు కౌంప్ క్షర్కైనా కేకుంశా 

బయలు దేరుతున్నారు.. ఆ . జీప్ తీసుకుని శేనూ కలెక్టర్ గారి. కూడా వస్తాను” 

ఆని, ఆఫర్. చేశాడు. 

“వీ శ్రాలూకొలో పరిపాలన ఎలాఉందో నేను చూడ్డానికొచ్చినప్పుడు 

వద్దూగాని నా. వెంట. (పస్తుతం లాండ్ రెవెన్యూ, వస్తూళ్ళు, చూడు అని అతణ్ణి 

కలెక్టరే ఆపుశాడు. అతను. మంచివాడే, పాపం. కాని.ఎందుకో ఆతని మొహం 

చూ సే స. తొందరగా వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది. ఆకారణంగా చికాకు, అతనూ ఆ జీపూ 

ఉంశే నాకారు కత ఇక్కడ కౌపలా సెపేసి నేను టింగురంగా అని విశాఖ 

పట్నం. వెళ్ళిపోయి. 'ఉండేవాల్డి, అనుకున్నాడు. కలెక్టర్ గోపాల్, 

“ఇకుడ ఎట్లానోయ్?” 

ఈక్చి త్రం!” 

“ఇక్కడ ఎట్లానో య్ అంటుంటే చి.త్తం ఏమిటి నీమొహం? నేనొక్క ఖే 

కారు వెనక సీట్లో సడుకుంళే మీరిద్దరూ రోడ్డు మీద పడుకుంటారా? జంతువు 

లున్నాయన్నా వే | జంతువులు. అవి మిమ్మల్ని తుకుపోవూ?” 

“ఆయి! నిజమేనండి --- ఇందమ్మటి .ఎయన్నా గుడి సెలన్నాయ్యేమో 

సూస్తాను. బాబూ”. అన్నాడు సింహాచలం. 

“ఇంకో గంటుండి బయలుదేరు... అవతల చీకటడిపోతోంది కనపట ట్రంలె? 

ఇంకెప్పుడు చూసావు?” 

క క! “ఇందాక ఆ లారీతో దారకొండ గుడికాడచాకౌ పోక. 

తీరిపోనండిి-.ఆని అందుకున్నాడు డై వరు. 

“గుడీ? ఏం గుడీ?” 

“గుడనండి. దారాలమ్మ గుడంటారండి. అక్కడ ఒకరిద్దరు మను సులు 

రా| తీకి' ఆల్లు చె యొచ్చున్నార్ బాగుంటాది =" 

“ఇక్కడి. కెంత దూరం" 

(చై: క్ డౌన్ . [64] వ్్రి్ 



' “రెండుమెళ్ళుంటుందేమో, సార్?" 

“ఏమో ఏమిటి. కరెక్టుగా తెలీదా?” 

“త్రల్రీస్సార్ * అన్నాడు డై 9వరు పరమ వినయంగా. “కరెక్టుగా నాకు 

మా(తం ఎలా తెలుస్తుంది? నేనూ = మీలాగే కారుల్లో తి తిరిగే నోబ్లేగదా! అను 

కున్నాడు లోపల. 

0౦ 0 ౦ 

కలెక్టర్. గోపాల్ ఈ జిల్లాకి వచ్చి రెండళ్ళుకావ స్తూంది. చాలా ఖచ్చిత 

మెన మనిషనీ, చురుకయిన ఆఫీసరనీ అతనికి మొదటి win మంచి ఖ్యాతి 

ఉం౦ది, 

ఏిళాఖపట్నం౦ అడ్డూ ఆవ లేకుండో ను ఆ ఎదుగుతో పాటు 

మురుగూ కుళ్ళూ కూడౌ pn అడ్డూ ఆపూ లేకుండానే పెరిగి పోతున్నాయి. 

అంతకుముందు ఉండే కలెక్టరు పరిపాలనలో నిర్ణతమ్యుం, అన్యాయం చాగా 

_్రబలినట్లు (పభుత్వానికి అర్హిలు "వెళ్ళాయి. సంగీత (పియులు, సాహిత్య 

(పియులు, ఈ జిల్లాని భోజరాజు ఆస్థానంలా తయారు చేశారని స్థానికంగా పెద్ద 

లనబడే వారు (పభుత్వంలో పెద్దలనబడే వారికి ఏినతిష్మతాలు సమర్పించారు. 

తతృలితంగాకలెక్షర్ గోపాల్ ఇ (ఎం. ఏ. మేథమెటిక్సు, పి. హెచ్.డి) 

ఖచ్చితమైన ఆఫీసరుని చూసి (లొగడ ఒక శాఖ డై రెక్షరు పదవిని గొప్ప 

సమర్థతతో నిర్వహి ౦చినందువల్ల) _ప త్యేకంగా ఈ జిల్లా కలెక్టరుగా బదిలీ 

చేశారు. 

“నా పరిపాలనలో ఈ జిల్లా భోజమహారాజు సంస్థానం కౌ నీవ్వను, అలా 

అని ఇది కొరంగ జేబు సా_మాజ్యం కాబోదు. నాది (శేయోరాజ్యం” అన్నాడు ఈ 

జిల్లారో తొలి ఉపన్యాసం ఇస్తూ. “నావిష్లుః పృధివీపతిఃి అన్నమాట నిజమే 

గ సాకెట్తా ఆ విష్ణుమూంర్థి వారే వేంచేసినా ఉన్నట్టుండి విశాఖపట్నం 

పూర్ణా మాశ్చె_టొలో wma ధరల్ని గాని, ఆ మార్కెట్ చుట్టూ పెరుక 

నోయన బురదని గాని ఏమీ చెయ్యలేక పోవచ్చు. శాస (పయత్న తోపం 

లేకుండా, ఖచ్చితానికి, కరుకుదనానికి పేరుపడ్డ కలెక్షర్ గోపాల్, పట్టి మంచా 

నికి పట్టిన నల్లుల్లాంటి కొందరు బురఖారాయుళ్ళని లోపల్లపలే మాడ్చి పారేసి 

భళీ అనిపించుకున్నాడు. అతడు ఏ విషయాన్నిగాని ఆలోచించి గాని నిర్ణయిం 

చడు. అనుమానించకుండా ఆర్డర్ వెయ్యడు. అనుమానించడం ద్యారా సత్యం 
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బయట పడుతుందనీ, అవనూనం ద్వారా అహంభానం చల్లారుతుందనీ అతని 

సిద్దాంత ౦. 

దాదాపు రెండు మెళ్ళు నడిచేలోగా కలెక్షర్ గోపాల్కి సుమారు రెండేళ్ళ 

నుంచీ ఈ జిల్లాలో తాను చేసిన పనులు, ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అనుభ ఏం 

చిన. సంఘర్ల ణలు, చక్కబరిచిన ఘర్షణలు. కొన్ని జాసకం వచ్చాయి. 

జనాన్ని, [కింద అధికారుల్ని అనుమానించి తనింకా ఆర్డర్స్ వెయ్యని కొన్ని 

విషయాలమీద తను ఇంకొ ఎంతెంత సత్యాన్వేషణ చెయ్యాలో అదీ మనసులో 

కొచ్చింది. కాంప్ క్షర్కనైనా వెంట తీసుకుని రాని ఈ కాంప్లో తన కౌరుకీ, 

తన కారుడై 9వరుకీ, తన ఆలోచనలకు తగిలిన “బేక్ డౌన్? మనస్సును బాధ 
పెడుతూనే ఉంది, ఈ.ర్మాతి భీమకవి శాపం తగిలిన రాజకళింగగంగులా కర 

దీపిక లేకుండా నడిచి వెళ్ళి దారకొండ గుడిలో అభోజనం పడుకో వాలన్న 

మాట. ఆకలి తీరక పోవడం పెద్ద సమస్య కాదుగాని, తీర్చుకోలేక పోవడం 

వల్ల కలిగే అవమానం మాత్రం తప్పకుండా పెద్ద సమస్యే. హోదాకి భంగం 

రాకుండా ఈ రాతి గడుస్తుందా? 

XK % ¥ 

గుక్లో ఆముదపు దీపం అఖండ జోోతిలా వెలిగి పోతూంది. 

ఎవరు కట్టించారో గాని ఈ అమ్మవారి గుడి చ్నితంగా ఉంది. అమ్మవారి 

మహత్తువల్ల నె ఈ కొండమీద లారీలు నడుస్తున్నాయని తప్పకుండా లారీలూ, 

కార్లూ  కోరేవాళ్ళ నమ్ముతారు. అందుచేత వాళ్ళ కొబ్బరికాయలూ, చిల్లిర 

డబ్బులూ (టిప్పు (టిప్పుకూ ఇనారు. గుడి ఎదురుగా కొండ ధార ఉంది. నీవ 

మున్నూటర వై రోజులూ ఉంటాయి. అందుచేత అమ్మవారికి “ధారలమ్మ" అని 

రు వచ్చిందని స్ట సల పురాణం. తెలిసిన వాళ్ళంటారు. కొండ జనం ఆ అమ్మ 

వారినే దార్ల మ్మ దారాలమ్మ అంటారు, 

కొండధార జలజలా అవిచ్చిన్నంగా కొలంలా (పవహాస్తూంది, 

మ్ ఎనిమిదీ నలభై! 

(టాన్సిస్టర్లో “సంగీత కచ్చేరీ” వస్తూంది, గోపాల్కి సంగీతం అంటే 

అయిష్టం ఏం లేదు. జాని, అతనికొది బోధపడదు. మూడేసి, నాలుగేసి గంటలు 

సంగీత కచేరీలకు వెళ్ళి తలకాయలు ఊపేసి పెద్ద తెలిసినట్టు తాళాలు చేసే 

తెచ్చికోలు దర్జాకూడా బోధపడదు, ఇవేవీ నోధపడక పోవడంవల్ల తన పరి 
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పాలనా దక్షతక్ ఏం.లోటు 'లేదనీ, ఆ స్టాయికి తగిన'తన వ్య-క్తిత్వానికీ, రసి 

కతకీ లోటు లేదసీ అతను చాలానార్లు తనని తాను సమర్థించుకుని, అలా: సమ 

రిరిచుకో వడర మ్యాతం' లోపం కౌదా అని. తనని చూసి న నవ్యుకున్నాడు, 

డె డై 9వరు: కనకయ్య: దొంగవెధవ! ఆఫీసరని తెలిసీ తననిక్క_డ వది 

అెయ్యడాని కేమీ వెనకాడలేదు. పది 'హేనేళ్ళ సర్వీసులో కాలింగ్": బెల్ వేటు 

దూరంలో" బం(టోతు' లేకుండా. పడుకోడం. ఇదే (పథమం!
 జంతువుల భయం 

వల్ల కారు దగ్గర తప్పక ' ఇద్దరూ: పడుకోవాలని పట్టుబట్టాడు... డ. వరు కన 

కయ్యం “తమరు కార్లో పడుకో లేరు... వద్దు పాసు తనురు గక పడు 

కోండి: మేం ఇద్దరం కార్లో. పడుకుంటాం” అన్నాడు. వినయం: ఉట్టిపడే . 

దలతో?' అనన్ను చంకుసినా' నేనొక్కజీ పడుకోలేనండి,: తో ణో 

అన్నాడు వాడికి "అస్ని-మాటలు-వచ్చని' ఇప్పుడే తెలిసింది. 

అధికారి కనకా, అధికార. aa ఉండాలి కనకా తప్ప ఇక్కడ 

బం బోతూ అవసరం. అన్తే: లేదుః కారణం. గుడి మాంచి పకడ్ బందీగా ఉండ 

డ మె. ఒక్కడూ తతత వచ్చిపడే న ఏమీ. ఉండదు ' గర్భగుడి, 

మంటసం రెండు భాగాలు, మంటపానికి ఓపక్క. గర్భగుడి, ఎదురుగుండా 

కటకటాలూ, రెరిడుపక్క-లా -గోడలూ, .వాటికి కిటికీలూను. కటకటాల మధ్య 

తలుపు; -త లుప్పకీ (బహ్మాండమైన - గడియ. మంటపం మధ్యగా నలభె, ఎభై 

దీపాలు-పమై' భజన. చెట్టు. - దానిలో శిఖరాన". అంగుళంన్నర. లోతు కతత 

(సమిదలో “కోత Pe చెట్టురీ వెళ్లాడగట్టి: "వెదురు గొట్టాంనిండా, ఆముదం, 

ఇక్కడ: వెలుతురూ గాలీ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పక్కనే నిరంతర౦.. నీరిచ్చే 

జల ఉందిః జంతుభయంలేదు. 

నుధ్యలో ఓసారి (పమిదలో ఆముదం పొయ్యాలేమో?. 

హఠాత్తుగా కలెక్టర్ గోపాల్కి సందెహం' వచ్చింది, తాను రాకముందు 

నుంచీ దీపం" వెటగుతూనే. 'ఉంది..ఎవరు ' వెలిగించి 'ఉంటారు? ఎప్పుడు? (పమి 

దలో నిండా ఆముదం ఉంది. నిన్నటి దీపం కొదు,. 

సందేహానికి 'సమాధానంలా' తలుపు చప్పుడై ౦ది. 

4 ఏవ్లర్రది?” అనుకోకుండా? కలెక్టర్ | గొంతుస్తాయి పెరిగింది. 

నిద్ర: బాబూ, లోపల? 

లేచి “డ్వారం. వద్దకు 'నడిచి' వచ్చాడు గోపాల్. 



ద్వారం wae ఓక్ వృద్ధుడు నిలుచుని, షక మ అతని భుజం మీద 

ఒక్ చిన్న బిడ్డ ని(దపోతూంది: 

"తలుపు తియ్యండి, బాబూ!” 

మాట తీరు చూడగా ఎజస్సీ మనిషిలా లేడు. 
“సో... నాకితను. తోడున్న మాటి ఆనుకున్నాడు. అతను లోపలికి 

వచ్చేసరికి చేతిలో బిడ్డ చెతిలోఉండగానే గర్భగుడి. దాకా వెళ్ళిశలుపు తీశాడు. 
గుప్పుమంది కుంకంవాసన, గర్భగుడిలోంచి ఖాళీగా ఉన్న చేతో పక్క చుట్ట 

తీసుకొచ్చాడు, నేలమీద సడేసి కాలితో ఒక తాపు తన్నాడు. అది అడ్డదిడ్డంగా 

విడింది, బిడ్డని దానిమీద పడుకో బెట్టి, పక్కమీద ముడతలు" లేకా సరి 

చేసేడు. భుజంమీద దుప్పటి కప్పేడు. 

కలెక్టర్ గోపాల్ ద్వారందగ్గర' నిలబడి అంతా" గమనిస్తున్నాడు. ముస 
లాడు పక్క పరవడ౦ అవగానే తను తలుపు గడియ పె'పేడు. వచ్చి తన 
పక్కమీద కూర్చున్నాడు. ముసలాడు. ఎవరు నువ్వని అడుగుతున్నాడు. 

తనని ఇలా అడిగినవాడు ఇరవై ఏళ్ళలో ఏడు మొదటివాడు. వీడికి 
జవాబు చెప్పాలా? నిజం! చెప్పాలా, అబద్ధం చెప్పాలా” నేను ఈజిల్లాకి 'దలెక్షర్ ని_ 

తెలుసా అని అంటే" నేను ఈ పాంతానికి గాంధీని నన్నే ఎరగవా అని [APP 

డమో వాడు?” 

“ఓరు బాబూ, నువ్వు?” అని మూడోసారి అడిగాడు మునలాడు, .మళ్ళీ 
సమాధానంకో సం. చూడకుండానే తలుపు..దగిరోకెళ్ళాడు. తలుపు తెరిచి. బయటికి 

తొంగిచూ సేడు. “సలికి సచ్చిపోగలవు! తిన్నావా? ఎక్కడా సో స్తేనట్లు ఇక్కడ 

కొచ్చినావేటి! మాశే సోటుసాలక సస్తుంపే” అన్నాడు. 
తనకి విశాఖపట్నంలో. ఉద్యోగమనీ, పీలేరునుంచి వస్తూ గంటన్నర 

(క్రితం దారిలో కారు చెడిపోవడ౦వల్ల దిగిపోయి, ఇక్కడ". బెడ్ పరచుకుని 

పడుకున్నాననీ, పొద్దుకు వెళ్ళిపోతాననీ అన్నాడు. 

ద్వారం దగ్గిర మళ్ళీ అలికిడి ౦ది. నెత్తి మీద ' పెద్ద తట్టతో ఒక ఆడ 

మనిషి పచ్చి౦ది. అలికి డికి ముసిలాడు మళ్ళీ అ టెళ్ళి, ఆమె నైతి. మీద తట్ట 

సగందాకా దింపి ఆమె సాయంతో తట్టని గర్భగుడి దాకా "తెచ్చి మూలనున్న 

రాయిమీద పె క్రేడు. 

ఆ కట్టలో సిలవరు గిన్నెలు, గా'జాగ్గాసులు, కంచాలు, రండు మూడు 
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మూటలు, ఏమేమో ఉన్నాయి, వాళ్ళకున్న ఆస్తంతా ఆ తట్టలో అన్నదే అని 
చూసిన వాళ్ళకు స్ఫురిస్తుంది, ఆ ఆడమనిషి తన నెత్తిమీద ఇంత సేపూ ఉంచిన 
గుడ్డ చుట్టువిప్పి తట్టమీద జ్మాగత్పగా కప్పి, ఇటు తిరిగింది. 

ఆముదం దీపం వెలుతుర్లో ఆమె ముఖం చూసి గోపాల్ ఆశ్చర్య 
పోయాడు. ఆమెకి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళకన్నా ఉండవు, అతడికి అరవై 
ఉండపచ్చు. పెగా, మూడేళ్ళ బడ్డ. ఇదెం సంసారం! ఇదేం దేశం! అను 

కున్నాడు. 

ఆమె నిలబడి వుంది. 

గోపాల్ ఆ మెవేప్ప మళ్ళీ చూశాడు. “ఇరవై రెండెళ్ళుంటాయి” ఆను 

కున్నాడు, ఆమె కేశాలు సంస్కార హీనంగా ఉన్నాయి. ఆ కొప్పు నిన్న 

ముడిచింది అయినా, కొప్పులో తుతీమిన కొండ పువ్వు ఈ వేళదే. పడుచుదనం 

పరువంలో ముడిచిన పొగరుబోతు తనంలా మెరిసిపోతుందా ఎరుపు. ఆమె 
జాకెట్టు తొడుక్కోలేదు, ఆ లేమి ఆ సన్నివేశాన్ని ఒక విధమైన సహజత్వంతో 
నింపింది. 

ఆమె కలెక్టర్ (గల్ వేపు చూసింది, ఆమెకి తనెలా కనపడుతున్నాడో 
చూసుకోవడాని కన్నట్టుగా తనచుట్టూ తను చూసుకున్నాడు. అళ్తే విశాలంగా 
లేని ఆ గుడి మంటపంలో పడమటివేపు సగంమేర అతను ఆ(కమించుకొని 
ఉన్నాడు. అత సీ బటలూ, పక్కమీద దుప్పటీ తెల్లగా మెరిసిపోతున్నాయి. 

గుప్తంగా ఉండిపోయినా అధికారం తెచ్చిన రీవితో అతను కలెక్టర్లా వలిగిపోతు 
న్నాడు. ఈ చోటంతా నాది, ఇ 'అెవ్వరూ రాకండి, వస్తే దుర్మాక్రమణ కాగలదు 
అన్న ధోరణి శిలాశాసనం చేసినట్లు అత నీ చుట్టూ వ్యాపించింది. 

“నిలుచుంటావేం, పక్క దెచ్చుకో” అన్నాడు ముసిలాడు. 
మౌచెయ్యి ఆడించి, “అతనున్నాడు. ఎలాగ?” అని సూచించింది ఆమె, 

_ ముసిలాడు ఇటు చూసి. “బాబూ, తమరు కొంచెం అటు కాసి సరకా 

యించుకో రా?” ఆన్నాడు, 

మూడు సక్కలు వేయడానికి వీలుగా గోపాల్ తన పక్కని గోడ 
అంచుకి లాక్కున్నాడు. గోడ దగ్గిర ఏమెనా పురుగులు, కీటకాలు ఉంటాయే మో 
నని క్షణకాలం అతనికి భయం వేసింది. 

అయినా అతను సర్దుకున్నాడు. 
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“ఇలా కౌలిపోయింది బాబూ, దీని బతుకు! అది మొగుడుండీ లేని 

ద్లైంది నాను కొడుకుండీ లేనోజ్జెనాను..... ఆడేటో, అడుద్దోగవేంటో నాకు తెల్చ! 
యు 

నొలుగు నెల్లక్ పాలి కొంగిసూస్తే సూసినట్టు, సూడకుం పే లేనట్లు. నౌ ేణజాలు 

తోడేసున్నాడు. నా బతుకేదో నేను బతుకుతా[నా, ఎదవ సచ్చినోడా, గుంట 

దాన్నా రడి సెయ్యక సీకో టొట్టి కెలి పోయి ట వున్లో కాపర6వె[టా అని నెత్తి 

నోరూ మొత్తుకుంటానండి, బాబూ, నామాటంపే ఆడి కిలువు లెదు. సీపురు 

ముల్లులా త్రీ తాడు. నానం పే కిట్టక పో తే పోనాది. నానీమీ దెందుకో ఆడికంత వగ? 

తల్లి " సచ్చిపోయిన గుంటని, మూజ్లెల్ల పసిగుడుని ఈ సేతులో సాకేను, బాబూ, 

దీని శాకిరీకోసం, మందులకోసం నా యౌడది నానా సంకలు నాకి కడకి మంచం 

పట్టి చచ్చిపోనాదండి. నరసీసట్నం ఆస్ప్యతిలో మా యాడది సచ్చిపోయేటయి 
ములో అక్కడున్న మంతరసానమ్మ ఈ పిల్ల ముండని తను పెంచుతానని 
ఉ ౦చేసుకున్నాది. బాబయ్యా. సుక్కురారం సంతకి నాను అడవి కరొటికెఢే 

ఆ యమ్మ బిడ్డ నెత్తుకుని కూరా నారా జేసుకోనాని కొచ్చేదండి. ఏడాతి రిగే 

లోపల నాను సెమటోడిచి క|రముక్క_ లమ్ముకున్న డబ్బులూ, అప్పుడూ 

అప్పుడూ దాసుకున్న సౌమ్ములూ ఆరగొ ప్రేసిందండి దొంగ నంజ. ఎప్పుడొ 

చ్చినా గుంటకి అంతకాయిలా సేసింది, ఇంత కర్సెట్టిసినానని నాకాడ డబ్బులు 

గుంజే సేది, బాబయ్యా, ఆ శంకినీ, అదుగో, దానిమీద కోపంవంతా దీనిమీద 

సూపితాడండీ మా గుంటడు.... ఈడి క ప్పుడుకి ప న్నెండెల్ల వుతాయండి, బాబూ. 

తెలిసీ తెలీని గేనం. ఈ గుంట పుట్టిన కాణ్నుంచే మా రోజు లిలా సీకటాత్తు 

ర్రయిపొనాయని ఆడివోదన. ఆ రై ల్వేలో కలాసీ కెటొసాది; నాకు సంసారందో (టి 

తక్కువొచ్చి నాదా అని సీదరించుకుంటాడు, బాబో! పేడోడికి పెల్లాయవేం 

బార్యరా, నంజబికొడకొ. ము సిలాణ్రి, నాకీ వొయిసులో ఈలంపట చేం,టా, వీ 

పెల్లాన్ని నువు తీసుక్కెలా, ఎదవనాయాలా, నే సీ కొండమీద సితకులు పోగు 

' జేనుకోని, ఈ గుళ్లో దీప( వెంట్లుకోని బతుకుతానని చెసే ఇండండి” అని ముసి 

లాడు తన కధంతా  చెప్పుకొచ్చేడు. 

హఠాత్తుగా ఆపి, “బాబూ, తమరు పొద్దోయినకాణ్నించీ ఇక్కడే 

ఉన్నారుగదా ఏ-కెనా ఇంత తిన్నారా?” అన్నాడు, 

తట. కధంతా వింటూ కొన్ని క్షణాలకాలంపొటు మారువేషంలో 

(పజల యోగశ్రేమాలు విచారించే వ్నికమార్కుడి ధోరణిలో పడ్డాడు కలెక్సర్ 



గోపాల్... ముసిలాడి కొడుకు గుణగుణాల్ని బట్టి, వొడి మనస్త త్వాన్నిబటీ పాడీ 

రూవాన్ని ఊహించుకొంటున్న గోపాల్ కి, ఎదె.నా తిన్నారా అన్న సశ్నలలో 

ఆకలి, దాన్ని తీర్చుకోవడానికి అయిష్టమూ కలియన మై, దానిలోంచేమీ జవాబు 

రాలేదు. 

“ఏంత పనెపోనాది. బాబో!” అని ముసిలాడు నెత్తి కొట్టుకుని, వెంటనే 

మూలకి పరుగెట్లికెళ్ళి దట్టలోంచి ఓ న్యూస్ పేపర్ పొట్లాం తీపేడు.. అదితెచ్చి 

గోపాల్ ఎదుటి. పెట్టి, మళ్ళీ తట్ట దగ్గరి కెళ్ళి ఓ సిలవర్ గిన్నే, ఓ గా జుగ్గాసూ 

తెచ్చేడు. గబగబా లాం కన తీసుకుని నాలుగు మెట్లు దిగి క 

సీను అల్పుడు, 
- పొట్లాం విప్పి ఉంది. దానిలో ఏముందో తెలియకుండా, ముడిచిన 

కాగితం అడ్డువచ్చింది. అందులో నిన్నటి సంతలో తెచ్చిన పకోడీలో, జంతీ 

కలో, నూనె మిఠాయో ఉంటుందని, ఆకలిచాథ తట్టుకో గలి గినా ముసిలొడి చాద 

తట్టుకోలేక అవే మెనా తినవలసి. వస్తుందని భయపడడు గోపాల్. 

ముసిలాడు స్వత ం(|త ౦గా ముందు కూర్చుని పొట్లం పూ_ర్తిగా విప్పాడు 

... అందులోంచి పొస్ట్ సంచులలో సీల్ చేసిన బన రొ నైలు బయటికి దొర్లాయి. 

ముసిలాడు ఏదో హఠాత్తుగా గురొచ్చిన వాడిలా మళ్ళీ లేచి తట్ట దగ్గిర 

కెళ్ళాడు. తట్టలో సామానులు కలకల, గణగణ తిరగేసి అందులోంచి. ఒక సీసా 

తీసేడు. చప్పుడుకి ఆమె లేచింది. 

కంట నెగిసిందా!” =-అంది 

“నేదు. నువ్వు తొంగోయే” అన్నాడు ముసిలాడు. 
 “పాలెందుకు!” అందామె, కూర్చుని, చీరతో ఒళ్ళు కప్పుకుంటూ. 
కలెక్టర్ గోపాల్ (గహించాడు. ఆ..సీసాలో పాలు ఆ పాపవి. నిద్దట్లో 

-లేస్తె పట్టటానికి _దాచేరు....ఆ. . ఆదరాన్ని తనవేపు తిప్పుకోడానికి ఏ ఏ. డిస్ట్రిక్ 

_మేజిస్టైటుకి పవర్చులెవు... .ఇంక తాను. 'స్వీకరించగలిగేవి ఆ దిన్ రా మెల 

మాతం! 
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“నీ పేరేమిటన్నావు?” అన్నాడు కలెకర్ గోపాల్. 
“నారాయడ ౦డి.” 

.. ' ఈస్దార్రాయడూ, నీకొడుకు... నిన్నూ స్ కోడల్నీ తీసు కెళ్ళాలం కే వొడీకీ 
ఏమి ఉండాలి?” 

512 భరాగో నమ|గ కథా సంకతనం 



జ ట్రడ్రికాా బాబూ? ఏటుండాల, బుద్దీ గేనం ఉండాల; 

అసామాన్య మైన ఉల్లాసం కలిగింది అ మాటకి, కలెక్టర్ గోపాల్ కి, 
కళ ర్య ఉదో్యోగం మానేసి వకవ సాయం చేసుకోమ(నాదూ మీ వాణ్ణి?” 

“ఏవసాయానికి మాకు బూ6వెంక్కాడిది, బాబూ. పరాసికాలాడతన్నారు. 

ఆ డక్కడ, మా6విక్కడ. ఎవనాయంపవూ6 నదు, ఏ సాయంవూ. నేదు” 

“భ్రూపుం టే వ్యవసాయం చేసాడా? 

“ఎందుకు సెయ్యడు బాబూ? సేసాడు. ఆడు సెయ్యకపోశే, నానే 
సెస్తాను, ఆలీ, దాన్నీ ఇంటికాడ కూకో బెట్టి సయ్యగల సళ్తువుంది, చాబూం 

తమలాంటి పెభువుల దయవల్ల 

“మరి భూమికోసం ధరఖాస్తు పెట్టలేక పోయావా? భూమి లేనివాళ్ళకి 
బంజర్లు ఇసారుకదా” అని సన్నగా అతని కళ్ళల్లోకి చూసేడు గోపాల్. 

త6౮న6రికి తెలీందెంటు౦ది, బాబయ్యా? భూంవింలేనో శ్ళకి బూ౭వినారని 
జాజుల 

మూడేల్ల నొడు నాసేత కాయితాల మీద ఏలిముద్ద ర్షయించుకున్నారండి, ఆరుసుటు 
cry 

సింత పల్లి తాలూకాఫసు కెళ్ళి దొరలకి దండాలు పెట్టుకున్నాం. కాయితాలు 

రాపించుకున్నాం. కాయితాలు “సదివించుకున్చాంి” కూడా నండి, జాబూ....ఆ 

బాధలన్నీ గేవకం సెయ్యకండి, బాబయ్యా,” 

“నాకు తెలిసిన వాళ్ళున్నారు, చెప్పి సికు భూమిప్పిస్తాను. కౌయితం 

పెటు 
oe) 

ప్ల ప్త షః 

నారాయుడికి భూమి ఇచ్చే అద్భష్షం చింతపల్లి తాసిలారును వరించ 
తే ర ష్ (టు 

C ఆ కాగితం భదంగా విశాఖపట్నానికి తీసుకు వచ్చిస కఠక్షర్ గోపాల్ 

దానిమీద అందమైన స్వదస్తూరీతో విశాఖపట్నం తాసిల్లారు కే ఆజలు జారీచెసి 

ముద పసాదించేడు. 

కొంపు గుమాసాని పిలిచి ఈ కొగితం సంగతి ఎక్కడైనా నోట్ చేసు 
= చవాణ 

కుని, వారం రోజుల తరవాత ఓసొరీ, పదిదినాలయ్యాక రెండో సారి పన్నెండు 

రోజులూ పూర్తయ్యాక ఆఖరుసారీ తాసిల్హారుకు జరిఫోన్ మీద గురుచేయ 
అజాయ అలానే 

మన్నాడు. 



సదమూడో రోజయ్యే సరికి నారాయుడుకి ఏశొాఖపట్నుం తాలూకాలో 

అయిదెకరాల భూమికి పట్టా ఇవ్వడం జరక్క-పోతే దానికి బాధ్యులెవరో కను 

కోవడం వరకే కాంపు గుమసాగారి పూచీ. వాళ్ళకు రు కలెక్టర్ గారి దర్శనం 

అయాచితంగా దొరుకుతుంది. 

ఆ పెన 5 రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు 5 వొ ప్రవ ఎలాగా నా! 

0 0 0 

ఎడొ ది తరవాత __.క లెక్షర్ గారి కౌరు డై డ్రైవరు మద్దిల పాలెంలో ఇల్లు కట్టు 

కున్నాడు. గృహ న వెళానికి వర్ని పము. 7 వస్తామన్న వాళ్ళు, వచ్చేవాళ్ల, 

దె సీ, అందర్ని ్లిచినా అత నిర్ ఈ తపి పికా లేదు. ఇం ఒవెవిశ్ళో బట్టి కలె టుగారి 

డ్రైవరుని క దాం రిక కలె టుకూడా సి యింటికి రాలెచె అధ ఏదో అరు పీకింది, 

కా మంచి పోకుండా పనులు చేసుకొనే సమర్థుడు కనక సమయానికి తగు 

మాటలా ge ఆహ్మ్యసనం, అభ్యర్థన అందజేసేడు. పీడిత (పజల అభివృద్ధికి; 

సన్నకారు రెతుల సొభాగ్యానికె పరవశించి కలెకర్ అతని ఇంటిని పావనం అ 

చేసేడు 

పదిమంది మధ్య గర్వంగా నిలబడి ఉపన్యాసం చె" బ్చుడు కలెక్షర్ 

“కనకయ్య సుంచి డ్రై నరు. కౌని, కనకయ్యకి ఒక్కనా రె జేకొడౌన్ = 
we 

చెరిగి నంత వరకూ__-అం శేకదూ[* అన్నాడు కవకరి గోహార్. 

ర? 

(పభో, తముడు నస్ను కాపాడరు. రెండో సారి (బెక్డౌన్ వద్దు” అన్నాడు 

కనకయ్య. 
డూ 0 0 

అనగనగా ఒక డ్రైవరు. 

ఆ డ్రైవరు పేరు కనకయ్య. 

నాలుగేళ్ళ కిందట ఓసారి విశాఖవట్నం కలెక్షర్కి అతనిమీద ఎందుకో 

అగహంవచ్చి అఆతణ్న నధసపట్నం సబ్ కలెక్షరు దగిర పసచెయ్యమని 

టాన్స్ఫర్ నక. 
ఎలప మ క ఇ ద్ర ॥ న ఆ న ర మల “2 | 

ఆల్హ లు ఆంత ఇం ర్కండో రే నర్ యి అల భు పెస్టుడు 

స్ లేరుతో అప్పుడే పని [సారంభించారు. గవర్న మెంటు ఉదో్యోగంలో 

ంటుసన్న కనకయ్య సలవృుకౌలం సృధాళొరుండా, (నా జెక్టుకి సామానులు చేర 

ఎ1&4 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



చేసేందుకు పెండరు పొందిన ఒక కౌర్మిటాక్తర్ దగ్గర లారీ తోలడానికి కుదురు 

కున్నాడు. కాలక్షేపంకో సం చేసే ఉదో్యగకాలంలో కాలక్షేపం కానడంకోసం 

చింత పల్లినుంచి నారాయడు కూతుర్ని సిలేరు లేవదీసుకు పోయాడు. నాలుగు 

నెలలపాటు రెండో జీతం సుఖం, రెండో పెళ్ళాం రుస దొరికాయి. 

రెండో ఉద్యోగం వదిలిపోయే ముందు రెండో పెళ్ళాన్ని వదిలించు 

కోవడం కోసం దాన్ని తనతోటి శ9వర్లు కొందరికీ, కాంట్రాక్టర్ మే మె ప్తీలకీ, 

ఇంకా తనకి దండాలు పెట్ట నాటుమందు కొటంచిన 2 వాళ్ళకీ పరిచయం చేసే 

సేడు, రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్న బాధ భరించలేక, కనకయ్య రెందో 

పెళ్ళాం లబోదిబోనుని మొత్తుకుని చింతపల్లి వెళ్ళి అప్పటిదాకా త నెక్య_దుండో 

తెలియక కొట్టుకు వస్తున్న తర్మడిని సలేరు తీసుకొచ్చి తగాదా పెట్టింది. 
ధారాలమ్మ గుడిదగ్గిర కొబ్బరికాయకొట్టడం కోసం వచ్చేపోయే లారీలు, 

కార్లు, జీపులు, (టక్కు_లు అన్ని ఆపుతారు. అయిదు నిమిషాలు ఆగాలనుకన్న 

వాళ్ళకి, అరకప్పు జలలో నీశ్ళే తప్ప టీ లేదు. గుడికి కొంచెం తూర్చువేపున 

కొండ చదును చేయించి అక్కడ గుడిసె చేయించి టీ కొట్టు పెట్టించెడు, 

సంతలో దొరికే చవక మిఠాయిలూ, బన్ రొళైలూ, టీ అమ్ముతూ నారాయడు 

కూతురు “ఒళ్ళు దాచుకోకుండా” పనిచేసి అడిగినవాడికల్లా ఆకలీ దాహం 

తీర్చేగి. పోటీలేకుండా దాని వ్యాపారం అలా సాగింది కొన్నాళ్ల. 

కూతురి బతుకు బండలు చేసేసేడని; నారాయడు, “సీ మీద కలెక్షరు 

గారితో ఫిర్యాదు చేసా” నంటూ కనకయ్యని బెదిరిస్తూనే ఉన్నాడు, ఓర్హంజ 

కొడకా, ఆగరా, నీకూ నీ కూతురికీ ఐదెకరాలు భూమి రాసిస్తాను.అంటూ 

కనకయ్య తప్పుకొంటూనే ఉన్నాడు! 

కనకయ్య వాళ్ళకి 9 దెకరాలపొలం రాసివ్వాలం కే క నకయ్యకి ముందుగా 

ఎ కలెక్షరో కనీసం సదెకరాలభూమికి పట్టా ఇవ్వాలి వాడికి ఇదొక్క ర్రేకాదు 

గదా, పెళ్ళాం! 

తన చేత చకం తప్పించుకున్న వాళ్ళగాని తనకో భూచ్య కం ఇచ్చి త్రన 

సమస్యకి చక౦ అడ్రెసిన కలెక్టర్లు కనపడ లేదు కనక య్యకి-గో పాల్ తప్పు! 

చింత పల్లి జ పనో అయి దెకరాలి స్తే ఏపాటి, ఏభై ఎకరాలిస్తే మాతం 

ఏ పాటి” అంతా కొండ, డొంక, తుప్పు! నొరాయడు చేత సమయం చూసి 

సటించిన కాగితం కీద నారాయణమూ ర్తి వాది దయ పడింది, ఆ చింత పల్లి 

CA) 

(బేక్ డౌన్ 
515 



తాసిల్లార్ మొహాం ధర్మమా అని ఆట కాగితం ఏశాఖపట్నం తాసిలార్ మొహాన 

పడింది, కాంపు గుమాసాగారి ఫోన్ కాల్చి పుణ్యమా అని ఆ ఇచ్చె ఐ దెకరాలు 

మెట్టలొ కాక, మాగా ౯ లోకార రేసపు పొళంలో రోడ్లు పక్కా పచ్చి పడ్డాయి, 

అక్కడ ఎకరం ఇరివై వేలుంది. 

బంజర్ పట్టా నారాయడు పరన వచ్చిన నాలుగో రోజున పవర్ పట్టా 

తన పేర వాయించుకున్నా డు కనకయ్య.భూమీ మీద వెంటనే లేజాట్సొ తయారు 
చేయించి, “ఇచ్చట ప్లాట్లు అమ్మబడును” అని బోర్డు తగిలించాడు. బాలాజీ 

హౌస్ బిల్లింగ్ సొ'సెటీ అన పె9వేటు సంస్థవారు ఆ లేబొట్ అంతా కొను 
కున్నారు. 

చింత పలి సమీసంలో ఆయిదెకరాల భూమిని నారాయడుకి కొని ఇచ్చే 

సేడు కనకయ్య,ఇసానన్న ఐదెకరాలే కాక,ఐదువందల రూపాయలు నారాయడు 
కూతురి చేతిలో పెట్టి నీకూ, నాకూ ఇంక ఏ విధమైన సంబంధం లేదని చెప్పె 

సేడు. 

పెళ్ళాం "పేరిట ఇర వె వేలు బాంక్ అక ్క౦టు, మద్దిం పొలంలో 

నాలుగు గదుల డాబా ఇల్లూ; అంతో ఇంతో అనుభవం పలుకుబడీ_వీటిని మించి 
కనకయ్య కేం మిగిలింది, పాపం! 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్తీ 15-7-1973) 

దేవుడుచెసిన మనుషుల్లారా" మోసే 

“ఏం, మి దెవుడు ఇలా చేసేడు?” 

ఉరిక్కి.పడింది అనూరాధ, భర్త నర్క్కషాపునుంచి వచ్చే వేళ కాదు, 

తను ఊర్నించి పచ్చినట్టు తెలుసుకొని ఓ గంట ముందుగా బయక్షేరి వచ్చే 
శారన్నమాట, ఆర్నెల్ల తరవాత తన ఇంటికి తనువ సే అది మొదటి పశ్న. 

“ననొచ్చానని కబురు తెలిసిందాండి ?' అన్నది తల వొంచుకొని. 
“మురే. మీ నాయనగారు నెషనుకి వెళుతూ నర్స్ షాపు చగ్గిరకొ: 

రాతికి ఉండలేక సోతున్నానని క్షమౌర్చణలు చెప్పుకుని వెళ్ళారు, ఓక్క తేవూ 

ఉన్నావని వెంటనే వచ్చేశాను, 

“నాన్నగారికి రేపట్నుంచి ఎవరో ఆఫీసరు క్యాంపు ఉందటండి. 

మీరెమో తస్పకుండా ఇవాల్టికే నన్ను దిగ బెకైయ్యమని ఉత్తరం రాసేరు. మా 
అన్నయ్యకు ఏలుగా లేదు 

“అన్ని చెప్పారు.... అంతా బాగున్నారా మీ వాళ్ళు! తమ్ముళ్ళు, చెల్లా 

యిలు” అని యధాలాపంగా అనేసి జవాబుకోనం నాకంత పట్టింపు లెదన్నట్లుగా 

ముందుకు వెళ్ళాడు సన్య్యాసిరా జు, 

పలకరింపులో ఆప్యాయత లేకపోవడం గమనించి సమాధానానికి మాటలు 

ఖర్చు పెట్టకుండా తల వూపింది అనూరాధ. 

గదిలో ఒకమూల దూలానికి చిన్న హుక్ లాంటిది వుంది. దానికి చిన్న 

కొబ్బరితాడు వేలాడేసి, మెత్తని చీరతో ఒక ఉయ్యాల వేసింది అనూరాధ 

అందులో అయిదో నెలతో అడుగు పెట్టిన పాప సిదపోతోంది. 

అక్కడిదాకా వెళ్ళి కిందినుంచి పైదాకా చూసేడు సన్యాసిరాజు. బూట్లు 

ఏప్సుకోడానికి వంగాడు. 

చకచకా ఆతని దగ్గర కెళ్ళింది అనూరాధ, బూట్ లేసులు వదులుచేసి 

సొయంచేసింది. “కాళ్ళు కడుక్కుని రండి నాపని చూద్దురుగా ని” అంది తల 

వంచుకొ నేం 

9 అల ర రావ 0 శ్ 5 క్ 

దేవుడు చేసిన మనుషల్లారా మీ పీ గ్లమిటి? ] 



“కడ్సుకో్క్కటక పోతే చూపించవా?” 

*“ఊంహూయి అని ఉయ్యాల కడ్డంగా నిలబడీ చిరునవ్వు నవ్వి భ_ర్రవేప్ప 

మెత్తని చూప ఏసిరింది అనూరాధ. 

సన్యాసిరాజు కోపం తెచ్చుకోకుండానే “అలా అయితే నేను చూడనే 
చూడను” అన్నాడు, 

కణంలో అనూరాధ ముఖం మాడిపోయింది. “మీరు హాస్యాని'కై నా అలా 
గనకూడదండి” అన్నది. 

“సారీ_.* అని రాజు లోపల వరండాలోకి వెళ్ళాడు, 
అప్పుడు మళ్ళీ ఆమెకి అతను మొదట ఇంట్లో అడుగు పెడుతూ అడి 

గిన _పశ్న జ్ఞాపకాని కొచ్చింది. ఆ (_పశ్న మళ్ళీ అడుగుతాడని భయంగా 

వుంది. 

... అవును దెవుడిలా చెయ్యడం అన్యాయం. తొలికాన్చు మొగవబిడ 

కావాలని అందరూ అన్నారు. అమ్మకి కొలికాన్సు మొగబిడ్డ. అమ్మమ్మకి 

అంతే. అత్తగారికి, వార త్రగారికీ అంతే. తనకి ఆడ పిల్ల పుట్టింది. దేవుడు 
ఎందుకిలా వేసే డో? 

బాబు పుడితే పేరుపెట్టి నీ కొండకి తీసుకొస్తామని వేంక కేశ్యరస్యామికి 
మొక్కి.౦ది. కలిసి మొక్కితే. కనిక రిసాడని ఆయన్ని చెయ్యికలిపి మీదు కట్ల 

మంది. ఆయన ఆవేశే వేళాకోలంగా మాట్లాడా రు. 
ఆయన గారు మొక. లే అబ్బాయి పుక్రువాడె మోనని అసిపించని 

రోజు లేదు; ఈ నాలుగు నెలల్లోను “ఆడపిల్ల యిశేనేం పాప బంగారు 

a ఎంత ముది " సోం దో” అనీ per పాపని పొగిడినా ఊరట కలగ 
లేదు. 

హాస్పిటల్లో గాని చుటుపట్ల ఇళ్ళలో గాని అంత చిన్న వయసుకి అంత 

బగా వున్న పాప ఎన్నడూ కనబడలేదు. ఎనిమిది పౌన్లు పుటెందట. ఇస్పుడు 

వన్నేంక పొను. 

ర వూరుకె శే మెకానికల్ గా అయిపోతావు అని మొన్నరా(తి సిని 
మాకి తీసుకు పోయారు అ చెల్లెహ్ఫూ, పావని అమ్మకి అప్పగించి 
వెళొ ఇరు, సినిమాలో ఏడో ఎడ్ వర్ టయిశ్ మెంటులో ఉన్నాడొక బాబు, సరిగ్గా 

పాసలానే ఉన్నాడు. “నెలరో 'జుల్లో మీ పాప అంతదొతుంది” అని అన్నయ్య 
అం పే ఒబ్ళ పులకరించినా మనసు కలుక్కు_మంది.... 
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కాళ్ళు కడుక్కొని వచ్చాడు సన్యాసీరాజు. 

పాపని చూపిసానన్నావు; చూపించు అన్తేదు. "పన్లు ఆవీ చేసుకోగలవా, 

మౌ నారాయణ త్తయ్యుకి కబురు పెట్టనా?” 

సమాధానం చెప్పలెదు అనూరాధ. “పాపని చూద్దురుగాని కండి” అని 

నవ్వుతూ ఉయ్యాల వెడల్పుచేసి పట్టుకొంది. 

“బుద్ధిజాడ (౦ తలశెక్కిం దె అసి నవ్వుతూనే ఉయ్యాలలోకి రొంగి 

చూశాడు రాజు. ఉయ్యాల వెడల్పు చేయడంతో పాపకి నిద్రలో (పశాంతతకి 

భంగం కలిగింది. మొహంలో చిరా కేర్పడింది. 

“అప్పో! మి నాయనగారి కున్నంత చిరాకుందె” అని పెళ్ళాంతో హోస్య 

మాడేడు సన్యాసిరాజు. 

“మా నాయనగారు మీ మీద ఎప్పుడు చిరాకు పడ్డార౦ ఉగ అన్న (పశ్న 

నాలుక చివరినరకు వచ్చింది అనూరాథకి.. 

¥ స్త స్త 

అనూరాఫక పద్దెనిమిదో. సంవత్సరం. పదిహేడో ఏట పెళ్ళి చేసేరు. 

సన్వాసిరా జు ఆటోమొబెలు ఇంజనీరింగులో డిప్లొమా తీసుకున్నాడు. వాళ్ళ 

బంధువువెవ రో కార్లూ, లారీలూ రిపేర్ చేసే వర్్క_ షాపు 'సెడితీ అందులో 

కొంత డబ్బు పెట్టాడు. అక్కడా అక్కడా వుద్యోగం చేసి పానకం తాగేకంటే 

ఈ వర్కాషాపునే వృద్ధిలోకి తెచ్చి కలో గంజో తాగితే మంచిదని సన్యాసిరాజు 

అందులోనే కుదురుకున్నాడు, పెట్టుబడి మీద లాభం వసోంది. పని చేసినందుకు 

శీతం. అనుభవం, పేరు వస్తున్నాయి, కష్టపడి పని చేయడం తెలుసు. స్వశక్తి 

మీద స్వయంక షి మీద ఉన్న నమ్మకం౦ ఏ ఇతర లౌకిక అలౌకిక శ కులమీదా 

శ్రేనివాడు. తీరిక వుంయే సరదాగా వుండగలడు కాని సరదాకోసం తీరిక చేసు 

కోడు, 
0 | 0 0 

“ఇవాల్టికి నేను టిఫిన్ హోటల్లో తీనుకుంటాను. రేపట్నుంచి ఇంటి 

దగ్గర చేద్దువుగా సొ అన్నాడు బట్టలు వేసుకుంటూ సన్య్యాసరా జూ, 

“ఇవాళ్నుంచే చస్తానండి, ఇదిగో అయిపోయింది పూజ. ఆ ర్నెల్లనుంచి 

దేవుడిదగ్గర దిపం కేదని అవన్నీ శుభం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను, వంత 

"పెందలాడే లేచినా వేటయిపోయినట్లుంది." 

దేవుడు చేసిన మనుషుల్లారా మీ పేర్లమిటి? 519 



అల్లే ఎంత పేపటికవుతుంది?” వాచీ వేపు చ్రూశే అడు సన్యాసిరా జు, న్నా 

కింకా ఇరవయి నిమిసాలు మాతం బుముంది.” 

“ఎంత సేపో ఎందుకండి?.... ఐదు నిమిషాలం తే_అయినాౌ ఏ. గవర్న 

మెంట్ ఉదొ్యగ సుల్లా” అని ఆమెత వెయ్యడానికన్నీ సిదం చేసుకుంటూ, 
జూద ౧ ఛి ఆ ౧ 

చీరునవుతో వోరగా చూసింది అనూరాధ. 

సన్యాసిరా జు కఠినంగా చూశాడు. “ఊడ. కానియ్యి, గవర్న మెంటు 

ఉద్యోగస్తుల సంగతి నాదగ్గర ఇప్వుడం'ే ఆన్నావుగాని ఇంకెప్పుడూ అనకు, 

"టెమి ఎప్పుడ వుతుందా je చూడ్డ మె తప్ప పని ఎమా(తం అయిందని 

చూడరు నను అమి (పకారం 3 శ్లన్నది WTR "టెము... సెన్ కోసం కాదు. 

నౌ వర్కర్స్ నాకన్నా మురితు పర. ,-షా పులో అడుగు బట్టిథా సె [ లెదు!” 

అది నిజమేనని అనూరాధకి తెలుసు. 

“పాపకి ఏం పేరు పెడదామండి ? అన్నది అనూరాధ; ఆమెట్ "పెటు 
రా ర 

రాజీకి అందిసూ. 
en 

“*ఇస్పట్నుంచ "పి ఆ0దుకు 

కే ఇందు కేమిటి; పిలుచుకొందుకు!” 

“ఇప్పుడావిడగార్ని పేరుబెట్టి పిలవకబోతే పనులు జరగవా?” 
66 వ జ woe శ్రీం | పచ లికి అరం అదెమన్న మాటండి!.... ఎప్పటి ముద్దు ముచ్చట్ల స్సటి ఏ !__ పద 

కొండోరోజు నాడు నామకరణం అన్నారు కదా. అప్పుడు ఇస్పుడేకాదు ఇర వె 

ఒకటన్నారు. ఇర నే ఒకటోరోజున మీరు రావడమే అలస్యమెపోయింది. 

కౌనివ్యండం పే కానివ్వడంటూ తంతు జరిపించేరు. పేరేమిటి పెడతారని నలు 

గురూ అడిగితే నావేపు మీరూ. మీవేపు నేనూ చూసుకున్నాం. ఆరోచించుకుని 

పెడతాం అన్నారుగా... ఈ ఆలోచన ఎప్పటికి తెగేటటు?” 
“ఆలోచన అంచె, నా ఒక్క_డిదా!” అని సన్యాసిరాజు చెయ్యి కడుక్కు. 

న్నాడు. 

“నా ఆలోచన అయింది" అని తువాలందించింది అనూరాద. 

“అదా సంగతి! అందుకోసమని నా మీద దండయా(త (పారంభించే 

సన్నమాట" గది మూలకి వెళ్ళి చెప్పులు తొడుక్కున్నాడు సన్యాసిరా జు, 

“కాని ఆలోచన అంతే నా ఒక్క దానిదికాదు కదాిఅని నవ్వింది అనూ 

రాద, 
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బలే బలే! చిలక మాటలు నేరుసోంది” బుగ్గమీద చిటికె వేశాడు రొజు 

“సరేగాని, నేను ఒంటిగంటకి వస్తాను. తైలుస్తుగా! 

షాలు వుంటాను. అదీ సర్తుందనుకుంటాను... 

(పారంభం.. ఆ టాటూ 

వే కారో వస్తె ఇర వె న్స్ 

(| “ఇంతే....... +... ఇలా మెకానికల్ గౌ (బతకవలసిం దే...” అనుంది 

అనూరాధ. 

ర ss రి 6 

నల భె రో జులెంిది. 

తెల్ల 'వారక మునుపే మెలకువ వచ్చింది సన్యాసిరాజుకు. అనూరాధ 

స్నానం చేస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది. తనకే చలి వేసినట్లు వణీకాడు.... 

ఇవాళ శనివారం కాదె అనుకుంటూ బద్దకంగా దొర్లాడు. ఓరగా వేసున్న తలుపు 

చస్పుడుకాకుండా తెరిచింది అనూరాధ, చప్పుడెతే కానేదుగాని వెలుతురు 

మాతం సన్యాసిరా జూ కళ్ళలో సూటిగా పడింది. కళ్ళు తెరిచాడు. “లేచారా” 

అన్నది అనూరాధ ఆ కళ్ళలోకి చూస్తూ తలుపుమూస్తూ. తడిగుడ్డతో పూజగది 

లోకి 'వెళ్తన్న అనూరాధను గమనించాడు రాజు. “తొందరగా మొహం కడు 

కో)ండి; నాతోబాటు బోర్స్న్విటా తాగుదురుగాసి” అంటూ వెళ్ళింది. 

ఐదు నిమిషాలు అతనలా కదలకుండా పడుకున్నాడు. 

అనూరాధని రెండు మూడు (పశ్నలడగాలని దాదాపు ఇరవె రోజుల 

నించీ అనుకుంటున్నాడత ను. పగలంతా డ్యూటీ సరి పోతోంది, రాత సంబా 

షణలు కూడా అదోరకంగా అనూరా భే నడిపిస్తున్నట్లు అయిపోతున్నాయి. అసలు 

ఏ నిమిషం కూడా తను మాట్లాడే దెదైనా ఉండవచ్చునని ఆమె అనుకోదు... 

ఏదో ఒక విషయం సంభాషణలోకి తెచ్చి ఇర వె నాలుగు గంటలూ ఇదినా 

బాధ అన్నంతగా (పాముఖ్యం ఇచ్చి మౌట్లాడుతుంది. అందుచేత ఆమెని ఈ 

[పశ్నలడ గాలన్న సంగతి జ్ఞాపక మే రాదు, gy గురొచ్చే వేళకి స సరస శా 

దొరకనట్టు (పశ్నలు గొంతుకలోనే వుండిపోతాయిం 

లో చిరుగంట మోగింది. 

అలారమ్ అయినట్టు లేచాడతను. గబ గణా పళ్ళు త్ తోముటిని మొహం 

కడుక్కు_న్నాడు. త్ర డి మొహంతో లోపలికొస్తుండగా పూజ గదిలోంచి తలే Fe 

గుడతో, హారతి సళ్ళింతో ఆనూరాధ ఎదుర ంది. “సూరత కళ్ళికచ్చుకి త! 

యె 

వ ధ్ర న నే ల ల్ క్ వ 
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అన్నట్లుగా పళ్ళింముందు జాపింది. ' అతను నవ్వుతూ చెయ్యి ప శ్ళెంనుంచి 

“మొహంవేపుకి ఆడించాడు. “మరి కాస్త స కిర్చూర మో ఏదో వేసి ఆ పళ్ళెం 

ఇలాగిచ్చెయ్.. చలికొచుకుంటోను” అన్నాడు. 

“మీలాంటి వాళ్ళకి అంతేగా మరి, హారతితో చలికాచుకుంటారు, 

(పసాదంతో ఆకలితీర్చుకుంటారు=' 'తీర్ణంతో జలకాలాడుతారు” 

“హారతులో ఇళ్ళు కాల్చేవాళ్ళ మాటేమిటి?” అన్నాడు సన్యాసిరొజు, 

“ఇం రుకోండూరుకోండి” అంటూ గ. తీసుకొని ఉయౌ్యల మంచం 

సెళ్నింది అనూరాధ. 

రెండు నిమిషాల్లో చేతిలో - బోర్నొఏిటా గ్లాసు తెచ్చి స్ట స్టూల్ మీద పెటింది. 

సనాళ్థని రాజూ 'ఈజీచె ర్లో కూర్చుని “స్ట 'నూలుమీద 'తాన్సిస్టరొలో “ఏదో: ప్రేషను 

కోసం (ప్రయత్నిస్తున్నాడు 

అనూరాధ అతని WU) దగ్గర ' 'నేర్రిమీద " “కూర్చుని పాదాలు 'కళ్ళళద్దు 

శుంది. 

“నా జీవితం చివరికొక బెంగాలి నవల ' అయిపోయేట టుంది” అన్నాడు 

సన్యాసిరాజు. “ఎది “సరే కాని, “ఇవాళ శనివారం' కాదుకదా. ఈ జాతరంతా 

ఏమిటి?” అన్నాడు :గ్లాసు తీసుకుంటూ. . 

“ఏం శనివారం తప్ప నేను ' స్నానం-చెయ్యడం “లేదంటారా?” 

“అమ్మబాబోయ' ఆంత" జ్ కోకు' నీ మీద' వెయ్యుళను= అది "కాదూ; ఈత డి 

గుడ్డలూ, హారతి ఇవన్నీ రోజువారి పద్దులు కౌవుగా.... "పైగా నా 'కెందుళూ 

సొష్టాంగిపడ్డం?” 

“ఏం. పడకూడదా.? దేవుడి తరవాత ' దెవుడ తటి ' వారుమిరు."ి 

“అయ్యో ఇంతేనా, ' నా. “ఫైేటస్సు? నేనే -దెవుడికన్నా గొపహ్పవొబ్నను 

కుంటున్నాను, కనీసం' నివరకు!” 
“అదీ నిజమే hs ననుకో రా దా?” 

ఈషనసలు సంగతి న్ పే వేకొదు.” 

“ఆదా? అది నేను చెప్పకుండా మీరు తెలుసుకో లేరా?.... "మళ్ళీ మాట్లా 

డితే తారీకులూ గంటలూ పంక్సువాలిటీ అని లెక్సరిస్తారె!” అని దొంగ 

చూపులు చూసుకుంటూ లేచి పారిపోయింది అనూరాధ. 

అమ్మబాజోయ. చంపేశావు!” అని (టాన్సిస్టరు ఆఫ్ చేసేసి కుర్చీలో జా 
| ధ్ర 

నక్కి చేరబడి పోయాడు సన్యాసిరాజు, pl 
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కాలు తగిలి బోర్నొవిటా గ్లాసు కింద పడిపోయింది. 

“అరె!” అనుకున్నాడతను, లేటుగా, 

0 0 0 సీ 

సన్యాసిరాజుకి దిగులుగా వుంది. సిగ్గుగా ఉం౦ది.భయం పట్టుకుంది: తనం, 

మిద తనకే అసహ్యం వెసింది.తనకింకాఇర వె మూడేచ్ళ.తన వయస్సువాక) 

చాలామంది పెళ్ళి కారకుండా నే వున్నారు మొగవాళ్ళదాకా యందుకు; ఆడ పిల్లి 

లన్నారు.ఇరవైమూడేళ్ళవాళ్ళ పెళ్ళికాని వాళ్ళు కొల్లలు!తనకి అపుడే ఇద్దరు.. 

పిల్లలా! వ) ఇప్పుడు కాకపోతే ఆర్నెల్లలో! 

సన్యాసిరాజుకి పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళుగాని సంస్కారంతో జ్ఞానంతో 

ధగ ధగ లాడిపోతున్న వాళ్ళగాని స్నేహితులూ జంధుపుటాలేో అతని 

నంశ౦లో ఎక్కువమంది పదేసిమంది బిడ్డల తర్మరులే. భూమీపటి- 

గొడ్డూగో దా పుష్కలంగా వుంచే మనవాళ్ళు పదిమంది పృుండడం సంపద. ఆ 

సం|పదాయం కల బిడ్డడే అతనూనూ, 

కాని మొదటిసారి అనూరాధ త లి కాబోతున్నదని తెలిసినప్పుడు ఆ 

వాళ్ళూ ఇటువాళ్ళూ బంధువులంతా సంతోషించినా అతనికెందుకో సంత్ ౫ 

కాలేదు, ఏదో నేరం చేసినశ్తేు బాధపడ్డాడు, ఆ నేరానికి తనని (పోత్సవొ గా 

తనని ఇరవయి రెండేళ్ళకి తర్మడిని, చేసేసిందని అనూరాధ మీదకోప౦ కూ 

వచ్చిందత నికి, ఇంక తను “కు రాడు” కాదు. “తండి!” బాధ్యతలు స్వీకీరింో 

శానికీ భుజొలు గట్టిపడుతూనే ఉన్నాకుురతనంి వదలనివౌడే క్రదాఖతే నీ!" 

కాని కరతనం తననుంచి బలాత్కారంగా వదలి పోతున్నది. 

పాస పుట్టిందని మనిషిచేత ఉత్తరం పంపేరు మామగారు, దాంట్లో aa 

కొండో రోజున నామకరణం చేసుకోడం మంచిదని రాసేరు. బంధువులందరీష 

పిలుస్తున్నాము; మీ అంగీకారం. తెలియజెయ్యమని రాశారు. “నదు వడ్డి ల 

కొండు వీల్లేదు. ఇధి కొన్నాళ్ళు వాయిగ్లా, వెయ్యండి” అన్నాడశను. బె క్ల 

వాయిదా వెయ్యడం. ఎలా వీలవుతుంది నాయనా. అంతగా నీకు న తక 

ఏల్లేకపోే ఇరవై ఒకటోనాడు . చెద్దాం అని మామగారు స్వయం గో వ 

కొట్టించి వెళ్ళాడు. 

ఇర్మవె ఒకటో నాడు వెళ్ళాడు గాని ముద్దాయి విచారణకోసం వైశ్ళినడ్లే 
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వెళ్ళాడుగాని, ఏదో ఘనకార్యం చేసిన వాడిలా వెళ్ల లేదు.అతిచిన్న పయస్సులో 
తండి అయిపోయి, తనని నమ్మి తన ఇల్లాలుగా స్నేహితురాలుగా వచ్చిన 
అనూరాధ అనే ముద్దరాల్ని తల్లిని చేసి. అపరిశుుభమెన ఈ నేరం చేస్తి, 

అయిన వాళ్ళందరి దగ్గరా తగుదునమ్మా అని ఎలా నిలవాలి? ఇది నేరం కాదా! 
అనుకున్నాడతను. 

“అవును, నేరమే. కాని కాగ్ర్నెజబుల్ అఫెన్స్ కాదు” అన్నాడు అతనికి 
కొ. తగా పరిచయం అయిన ఒక లాయరుమి[ తుడు. ఉ్తెన్రిస్పీ తెలియని 

వయన్సుటో పిల్లల్ని ఉత్చత్తి చేస్తున్న మీలాంటి క [రకారందరూ దెశం 5కౌలం, 

మీ ఒకశ్లవే అనుకొని, దేశపు సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేరమే 
చేస్తున్నారో” అన్నాదతను .... ఇరవయి ఒక్క “సంవత్సరాల వయస్సు లేని స్రీ 
పురుషులకి వోటుచేసే హక్కు లేనే. ఏ ఇరవయి అయిదేళ్లో లేని స్త్రీల! 
బిడ్డల్ని కనే హక్కుకూడా లేకుండా ఏ దైనా ఒక, గట్టిశాసనం వుంశకే బాగుండు 
నన్నాడు.... అత నెంతో శెలివిగలవాడులా కనిపించాడు. 

తనూ, అనూరాధా, మధ్యపిల్లలుం వాళ్లు పుట్టడం, వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టడం, 
వాళ్ళ. పెంపక ౦-ఈ సంగతులన్నిటిమీదా అనూరాధతో, మాట్లాడాలని ' Banas 

కాని తీరా మొదలె ప్రే వేళకి ఏడో చిరాకు కలిగి సంభాషణ వు ఆ మి తుడి 

మాటలు తన నోట్లోకి తెచ్చుకుని అనూరాధతో వాదించాలని అనుకుంటాడు. 
కాని అనూరాధ ఆతన్ని. వాదించనివ్వదు. తనకీ ఊచద్దేశాలున్నాయని చెబుతూనే 
తనకి వ్య కిత్యం. లేనట్లు నిశబ్దంగా మాట్లాడుతుంది. వాదించడానికి ఇద్దరుం 

డౌలీ; అంతేకాక ఆ ఇద్దరిమధ్య కొంత నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుకో Re పరి 

చయం వుండాలి! 

అనూరాధతో ఏ విషయం మాట్లాడినా సంభాషణ ఎలాగెలాగో అయి 

చివరికి పాపకి “పేరు పెట్టడం అనే సమస్యమీద గింగిర్లు కొడుతుంది. ఈ పాస 

పేరు ఇప్పటిదాకా. తేలలేదు. ఈ పాప పుట్టడమే అనవసరం అన్నట్టుగా తన 
మనస్సు చీకటిలోకి ఉ(కోషంలోకి నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆమెకి మాతం 

ఇదో సజీవసమస్య, అమ్మ పేరు పెట్టాలా, అమ్మమ్మ పేరుపెట్టాలా, అత గారి 
పెరు పెట్టాలా అని ఇర వె నాలుగుగంటలూ సత మత మె సలహాలు కోరుతూ 

వుంటుంది, కంచి కామాక్షీ, మధురమీనాక్షి, బెజవాడ క నకచుర్గా' ఏన వరో 

కనదిడుతూవుంటారు ' కలల్లో, ఈ పాపకి తమతమ పేర్లు పెట్టించుకో వాలని, 
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కళ ర్య పిల్ల “పీరు తరవాత పెడదాం, మళ్ళీ మన కి ప్పుడ ప్పుడె పిల్లలు వద్దు” 

ఆని చెప్పాలనుకుంటాడు, “డాక్టరు దగ్గరికి వెళదాం” అని మొహమాటపడుతూ 

నిర్ణయించుకొ నే చేళకే; మళ్లీ కొంపమునిగింది, 
ప్త 3 ష్ణ 

_ “ఎమంటున్నాడు, మీ దెవుడు?” 

ఉదయం ఎనిమిదిన్నరై ౦ది, ఆదివారం రెండోసారి కాఫీ ఇంటిడగ్గరెగా 
పుచ్చుకొంటూ, పక్క నే నిలబడ్డ అనూరాధని పలకరించేడు సన్యాసిరా జు, 

అనూరాధ స్నానంచేసి pn ముగించి నారచీరలోంచి మడతచీరలోకి 

ఇప్పుడ మారింది, అతని (సశ్నలో ఏదో హేళన వుందని స స్పష్టంగా తెలుపోంది, 

దొనికిసమా ధాన ౦ యిస్తే తను ఆ హేళశనని అంగీకరించడం (పోత్సహించడం 

కూడా అవుతుందన్నట్లు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయింది, 

పెట పూరి గా కప్పుకుని అ(పయకత్నంగా కిందికి చూసుకుంది, ఎత్తుగా 

వస్తున్న పొట్ట ఆకారం గమనించి అప్పుడే చాలామంది పుట్టబోయే బిడ్ధగురించి 

ఊహల. ఊయల లూపుతున్నారు. మగా, ఆడా?.... అతని వేపొకసారి. చూసి 
మళా తలదించుకుంది. 

“నేనన్నమాట బొధప శేదా?” అన్న ధోరణిలో “ఈ మా రైనా అబ్బాయి 

నిస్తానంటున్నాడా” అన్నాడు సన్యాసిరాజు, 

““ఇసాడంట, మిమ్మల్ని స్వయంగా అడ గమంటున్నాడు” అన్నది 

అనూరాధ, 'నోరకంట అతన్ని గమనిస్తూ, “నెనుసరదాకంటున్నాగా” అని 

స్ఫురించడానికి వీలుగా మొహాన చిరుననవ్వు తేలింది, 
“ఆశలు పెట్టి దండాలు పెట్టించుకుంటాడు. బెదిరించి, జబ్బులు తెప్పించీ 

లంచొలు వొసూలు చేసుకుంటాడు, మీచేవుడు నిజంగా దేవుడేనా, లేక యేదె నా 

రాజకీయ నాయకుడి వాటమా?” 
అ: స్ట 

ఉళ్లు 9౪6౪ 

TE పెట్టకపోతే యేంచేస్తాట్ట?” 

“దండాలు పెట్టక దె వాలు" ఖ్ య .. వాళ్ళ లారీలూ నీళ్ళ లారీలూ 

' దాగుచెేసి డబ్బులు కూడ బెడుతున్నారుగా, bas పోగుచేస్తారో చెయ్యండి. 

కట్నాలు, కట్నాలు పోసి చేద్దురుగాని అమ్మాయిల పెళ్ళిళ్ళు!” 

“అబ్బోసి! చారా కోరిక లున్నాయే, చిలక్కి!” 
*క్స్క్ప లేవాండీ కోరికలు?” 

'దేపుడు చేసిన మనుషుల్లారా మీ పేర్లేమిటి? 525 



“ఎందుకుండవూ?కాని దండాలు పెట్టి లంచాలు పోసీ నా కోరికలు తీర్చు 

కోను.” 

““దండాలకి లొంగని దేవుళ్శదడిపింపులకి త్రొంగుతారా? 

“నేనూ లొంగను!” 

కాఫీతాగడం అయింది. గ్లాసుకింద పెట్టబోయాడు. దగ్గరగా వెళ్ళి అందు 

కుంది. ఆ చర్యతో వినయం శరీరంలోంచి మనస్సులో కెళ్ళింది. 

“ఈ ఒక్క_ సారికీ మీరు దండం పెట్టండీ.?”అని పాధేయంగా అడిగింది, 
“పెట్టనూ, పెట్టనూ, పెట్టను.” 

“నామాట వినండీ___ మీరు అడిగితే తప్పకుండా అబ్బాయి వుడతాడు 

మనకి.... ఇద్దరు పిల్లలకంటె ఎక్కువ వద్దంటారుగా!.... అబ్బాయి పుగితే.... 

"ఊసు వ్వు!” 

bi ... అబ్బా నే చెప్పను!” 

"ఆపరేషన్ చేయించుకుంటా నంటావు అంతేనా?.... హుం; అబ్బాయి 
పుట్టడం సంగతి ఒలావున్నా ఆపరేషన్ ఖాయమని ఎప్పుడో నిర్ణయమైపోయింది 
దేవుడు మొండివాడైతే మనిషి అంతకన్నా మొండి, శతమొండి! తెలుసా? 

అన్నాడు సన్యాసి రాజు ఆమె చేతినున్న ఉంగరాన్ని చూపించి తనని చూపించు 

కుంటూ. 

కం కాదు” అన్నట్లుగా తల అడించింది అనూరాధ. తనకిమా తం 

అబ్బాయి అక్క రేదా?” అనుకొంది. ఆతని వేపు దొంగచూపులు చూసింది, 

. “మీ వాళ్ళింటికి పురుటికివె శే ఏదో సాకుచెస్పి ఆపరేషన్ చెయ్యకుండా 
చూసారు. అందుచేత ఈమారు ఇక్కడే. గవర్న మెంట్ హాస్పిటల్లో నే;” 

3k ప్లా 3 

నెమ్మదిగా కళ్ళు విచ్చుకుంటున్నాయి. 

అనూరాధకి కళ్ళు షిడకముందే మనను మేలుకొంది. మెలకువ రాక 
ముందే తెలివి వచ్చేసింది, చుటూవున్న జనాన్ని చూడక ముందే పొట్టమీద 

చేయివేసుకొంది........ అక్కడ మెత్తని చీరబేదు.... ఉ వ్వెత్తుగా పొంగ 

లేదు... హాస్పిటల్ వారు కట్టిన ఎ(పన్' పృంది.... .. సర్జనమ్మ కుట్టిన కుట్టున్నాయి. 

“సరిగా కనలేకపోయానా?” అనుకుంది. కణంలో స సేపు గడవక 

526. భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ముందె నాకు మగ బిడ్త పుట్టోడా లేదా అన్న (పళ్ళతో గిజగిజలాడింది. పే 

ఉంటాడు. దుడుకుతనంతో ఆయనగారు వలతంపడితే మట్టుకు... దైవంలో 
చెవంలేడా?.... ప్పక్టువుంటాడు.... పుట్టి.... ఉన్నాడా?.... అమ్మో!.... అంత 

బరువుండేవాడు. నాయన'.... వాడికేమీ కాలేదుకద'! 

ఆ(తుత తో కళ్ళుతెరచింది.... ఎదురుగా సన్యాసిరాజు.... పక్కనె వాళ్ళ 

నారాయణమ్మ త, ఆమెచేతిలో పాప__ ఏడాది “వెళ్ళినా పేరులేని పాప. 

“బాధగా ఉందా?” సన్యాసిరాజు ఆమె మీదికి వంగి అడిగాడుః ఎంతో 

'దయగా, మెల్లిగా ఆమెని స్పృశిస్తూ, 
తల అడ్డంగా వూపింది. చేతులు నెమ్మదిగా [పక్కలకు = శాపింది,,., 

నౌబిడ్ల ఏడీ? హక మగబిడ్డ కలిగాడొ?.... కలిగితే..." ఏడీ? ఈ. పక్క కాళీగా 

ఉంచేమీ?.... (ప్రశ్నలు కళ్ళలో (పవేశించి వేదన కన్నీళ్ళ రూపంతో: కస 

బడింది. 

రెండు వేళ్ళు చూపాడు సన్యాసిరాజు. పక్కనే రెండు" కొనైలుస్నాయి. 

అటువేపు చూపించొడు. అతికష్టంగా "తల తిప్పింది అనోరాధ.... మసక 

మసకలుగా కస్నిరు.. .. అసలేం కనబశ్ళదు. 

“ఇద్దరు... ఇద్దరు పాపలు అన్నాడు సన్యాసిరాజు, ఆమె కళ్ళల్లో అసం 

తాంబరపు నిలి నీడలు చిమ్మ తున్న అశువులు ' చూచి. అపరేషన్ చేయంచేసి 

_నందుకుఎశత మొండిగా చేవ రీ రించినందుకు మొదటి  సారిగా*బహుశా ఆఖరు 

సారిగా కూడా పళ్చాత్తాపపడ్డాడు. అంతలోనే “ఎంత మూరే శత్వంలో పీడీపోతు 

న్నాను? అని తన్నుతాను మరిదలించుకొన్నాడు. 

చేతులు జొపింది అనూరాధ, పాప నారాయణమ్మ చేతుల్లో ంచి వంగింది. 

నారాయణమ్మ వంగింది. అనూరాధ అందుకుంది. ఆంతలోనే బలం చాలక పక్క 

మీద పడెటట్లుగా వదిలేసింది. 

టు చిన్ని. బుచ్చి” అంది అనూరాధ నిర్జీవంగా. నవ్వుతూ. “మీ 

నాన్నగారు ముగ్గురికీ పెడతారమ్మా, 'పెర్తు.... ce pane సే ూలేని 

బిడ్డలు కౌరు....” % 

“దేవుడు "చేసిన ,మనుషుల్లొరా మీ పేళ్లేమిటి? ba 



(“జ్యోతి మాసప్యతిక-ఆగస్టు 1964) 

నీ పద్ధతి మార్చుకో 
[కసత హార రారా రారారారా రారారా రార ISSIR ం రాకరాక 

“వాత్సల్యాది గుజోజ్జ్వలాం భగవతీమ్ వందే జగన్మాతరమ్--” అని 

మంచి |శుతిలో వినబడుతున్నాది కలెక్టర్ రమణకి జీపు దిగేటప్పటికి 
ఉదయాన్నే పోలీస్ పెరేడ్ చూడ్డానికి వెళ్ళొస్తూవుంపే “టీకి పిల్చిన 

పోలీసు సూపరెంటుగార్నింటి అంటే జస్ట్ టీ; దట్ఫాల్ ! అనీ ఒక్క. నిమి 

షంలో వదిలించుకున్నా; బంగళాకి చేరెసరికి పరిస్టిత౦తా తారుమారుగా కన 

బడింది.వరండా లో కూర్చునివున్న తాసిల్లారూ కారంపు గుమాస్తా మేం అప్పుడే 

నొచ్చేసేం సుమండీ అని చెప్పినట్లు నిలబిడి నమస్కారాలు చేసేరు. ఇప్పుడు 

మౌంచి(శుతిలో వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం పూర్తి పాఠం వల్లిస్తున్న శేషుని 

వదుల్చుకుని క్య్యాంపుకి సిద్ధం కావాలంటే అదంత సుళువుగా అయ్యేపన్గా కన 

బశ్మేదు. 

అయినా; వదలని ఆశతో నెమ్మదిగా హుందాగా అడుగులేసుకుంటూ 

పూజామందిరం వేపు వెళ్ళేడు. 0 

బూట్ల చప్పుడు విని శేష యిటు తిరిగింది. “ఒక్క. నిమిషం!” అని 

చఛనువుగా, మధురంగా నిర్భం ధించింది. జిల్లా అందరిమీదా నిరాఘాటంగా పని 

వేసే కాఠిన్యం నిర్మొహమాటం శేషు దగ్గిర ఎందుకో మె తబడిపోతాయి. 

[పసాదం పుచ్చుకోందే టిఫిన్ ఊసెత్రడానికి వీల్లేదు. అదీ ఇక్కడి రూలు. 

“ఒక్క నిమిషం” అయిపోయింది. శేషు వచ్చెసోంది. పళ్ళెంలో ఆరని 

కర్ఫ్పూరజ్యోతి, కోసిన కొబ్బరి ముక్కలూ, తీర్ణంతో నిండిన వెండిగ్గాసూ; 
నశ్ళేన్ని పట్టుకున్న పసుపు రాసుకున్న చేతులూ, ఆ చేతులమీదుగా వెళ్ళాడు 
తున్న తడి ఆరని జుట్టూ... 

రమణ కంగారుపడి సిగరెట్లు పారేశాడు. 

హారతి ఆఅందుకొమ్మన్నటు చేతిలో పళ్ళిం ముందుకి జాపింది శేషు. 

“శ్రాంకు్భ" అని కర్మకాండ ముగించి “పద” అన్నట్టు డైనింగ్ టేబిల్ మీదికి 
చూపించేడు రమణ. ఆ చేతిలో (పసాదం వేస్తూ “బూట్లు విడిచేస్తే యేం?” 
అనకుండా పుండలేకపోయింది శేషు. 

™” భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



కు “"టైమవుతున్నాది. అవతల వొళ్ళంతా యెదురు చూ స్తున్నారు” 
Rn మేం కూడా” అంది శేషు చిరునవ్వుతో. | 

ఎడు ఏంగులోంచి నటీనటుల్ని గమనించే (పాంప్టర్లా నిలబడ్డ వంటావి 

డని కళ్ళతోనే పిల్చింది శేషు. “ఇదక్కడ పెట్టి; టిఫినేర్పాట్లు చెయ్యండి. 
బాబుగారు కాంపెళ్ళాలి” అంది. 

“అన్నీ సిద్దంగా వున్నాయి తల్ల, తమరు భోం చెయ్యడమే తరుదాయి.” 
చేబిల్ీ మీద స్తిలుగిన్నెలో ఇడ్రీ: గాజుగిన్నెలో కొబ్బరిపచ్చడి; సనాలో 

కారప్పొడి, చిన్న గిన్నెలో నెయ్యి; ప్లేట్లు, చెంచాలూ... 

ఆహారపా(తకి' రెండుచేతులో నమస్కారంచేసి;మూళ ఈ తెసి సేటో ఇడ్లీలు 

పెట్టబోయింది శేషు. 

చెయ్యి పట్టుకుని ఆపేశాడు రమణ, 

ఉనా "క్రేం నచ్చలేదు” 

“తినకుండా నే?” 

“టిఫిన్ కాదు; నీ నిధానం” 

ha we “నా_...విధానమా?” 

“ఇస్పుడు నేనేం Dai 

కఫ్టర్ర్ గాడ్స్ సేక్'! eg! వష మా నేద్దూ శేషూ! సిన్ను చూ స్తే 

అమ్మమ్మ జై జూపకం వొచ్చేసోంది!” 

“నేను బామ్మ పోలికేగా!” అని నవ్వింది శప. 

“జోక్స్ వెయ్యకు శేషా. నేను సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నాను! నీకిప్పుడు 

ఇరవై నాలుగేచ్ళు. పెళ్ళయి మూడేళ్ళ కూడా అవలేదు. ఈ పూజలూ పునస్తా 

రాలూ నోములూ [వతాలూ ఆచారాలూ అమ్మమ్మ రూల్సూ ఇవన్నీ నాకు పనికి 

రావు, నువ్వు నా భార్యగా ఉన్నంత కాలం కలెక్టర్ సతీమణిలా ఉండాలి; అంతే!” 

తరవాత మాట్లాడుకుందాం లెండి, అవతల “వాణ్ళు' ఎదురు చూస్తున్నా 

రెమో” అని చెయ్యి ఏడిపించుకో బోయింది శేషు. రమణ ఆ చెయ్యి వదల్తైమ. 

“ఫరవాలేదు, ఎదురు చూడనీ. దే ఆర్ పెయిడ్ ఫరిట్. ఇదేదో ఇవా 

శేనిపోవలి సిం దే. సీకిక్క.డ మాటాడదామని లేకఫోతే మేడమీదికి రా” అని 

చెయ్యి వదిలేసి, కుర్చీలోంచి లేచిపోయాడు రమణ, గోడమీదున్న కాలింగ్ 
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బెల్ జట్ నోక్కి: పరిగేట్టుకొచ్చిన డ ఫే దారుతో పె "ప్పుడు. “క్యాంపు మధ్యా 

హ్నం రెండింటికి” సిగరె ట్ వెలిగించుకుసి చకచకా మే డెక్కి పోయాడు. 

౦... 0 0 
శేష 'కూడా అతని వెనకాతలే మేడ మీదికి వెళ్ళింది, కాని ముందు తన 

గదిలోకి వెళ్ళింది. సట్టుచిరలోంచి వాయిల్ చీరలోకి మారింది. “ఈ త డిజుట్టు 

చూ ప్తె బతకనియ్యడు” అనుకుని నవ్వుకుంటూ; పై: "పెన సిలింగుపాను తిరుగుతుండ 

గానే సక్క్యాసించ 'సేవిల్ ఫొన్. గాలికూడా పెట్టుకుంది, 

రెండు ఫాన్ల గాలికీ చిందర వందరౌతున్న జుట్టు అడ్డదిడ్డంగా యెగురూ 

మొహం మీద కితకితలు పెడుతూవుం'టే.చిక్కు. దువ్వెన అటూ యిటూ నడ్డి 

పిసూ_చిందర వందరవుతున్న ఆలోచనల మీద చికు, be లాంటి దే దైనా 
ల 

అజ 

పని చేస్తుందా అని తన్ని తాను (పశ్నించుకొంది. 

చిన్నప్పటి చిలిపితనం చెలాకీతనం వనికి ఇప్పుడు? కాలేబీతో చదివి 

నప్పుడు ఆడపిల్లల దగ్గిర్నించి కళ్ళు తిప్పుకోలెని ఆకర్షణ తనది. ఈనిడ 

జోలికి సోకూడదురా నాయనా అనుకునేటంత విసురు, అవన్నీ ఇతగాడే 

పొట్టన బెట్టుకుని.. ..మళ్ళానేమో నువ్వు అమ్మమ్మలా వున్నావంటాడూ? 

తనే పది శసానోయేట (పారంభ మైంది రః దండయౌా[త . నివాటీ వొవాయీ 

పిన్ని జెర్మని నించొస్తూ తనకి ఏవేవో పబ జెం"టిషన్లు తెచ్చురు. . అందులో 

ఒకటి... తొడుర్కు-నిచత నెల్లొ వుందోనని అద్దంలో చూసుకుంటూ వంపే హాటా 

త్తుగా అక్కడి కొచ్చెసి “నీకోసం రజని వొచ్చినట్లుంది శేషూ” అని చెప్పి; 

అద్దంలో తననీ, ఇవతల తననీ చూసి; కోపంగా, “నారీ!” అని వెళ్ళేడు. 

“ఏమిే, పెళ్ళికొడుకు అలిగినట్టున్నాడు?” -అని రజని అడిగి తె__“అవునే.మా 

బావకి; అడా ప బట్టలు కట్టుకుంటూ వుం యే చూడ్డానికి సిగూ అంది తను, | 

వి ఎస్సీ రిజల్టు పేపర్లో పడ్డనాడే పల్లెటూర్నించి వాళ్ళమ్మతో 'సహా 

వూడిపడ్డాడు. ఫస్టుక్షాసని అందరూ అనుకున్న దె. “నీ పరీక్షే మెం దె?” అంది 

క, 
“పోయింద తా” 

“నిజంగానే హోయిందా?ో అని కసిరేడు,. 

“ఫో బావా: యేమిటి! ఇంటరుఫస్టియర్ ఫేలయ్యేటంత మొద్దునికాన్లే.* 

మ! 0 0 0 

"నాకు మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో ఆనర్స్ చదవడానికీ ' సీటొచ్చింది. 
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ఎల్లుండి. వెడుకున్నా*నవి చెసే ప్పడు' రమణ, ఆ 'తరవా త కొన్నాళ్ళకి, ఇంట్లో 

అంతహ వుండగా చూసి, 

“జాన, ఈ రోజు పేపర్లో వేసేరు” అని నవ్వుతూ వెళ్ళింది శేషు, 
“హాసల్లో ఉంటావా” అన్నాడు. ఛు. మేనమామ. 

“లేదు. నో _ఫిండు జీవరత్నం ఉన్నాడు కదాంఅతనికీ వొచ్చింది సీటు, 

ఇద్దరం కలిసి వాళ్ళ బం ధువులి ౦ట్లో ఓ గది తీసుకునుంటాం, అత సమో వాళ్లం 

టిలో ” తింటాడు, నెను ప హేటల్లో తింటాను. 

“నాకు మెడాస్లో వె వ మ్యనాధన్ ని అని ఓ (ఫెండున్నాడోయి. వాళ్ళింట్లో 

ఉండకూడదు.నేను ఉత్తరం రాసిసానూ? నిన్ను పువ్వుల్లో aaa 

భోజనం కూడా అక్కడే చెయ్యచ్చు. క 

“సారీ మామయ్యా, ఈ విషయంలో జీవరత్నం నేనూ ఓ మాట అను 

కున్నాం. అలాగే: చేసాం, నువ్వు ఉత్తరం రాసేవుకదా అని ఆయనెవరో నాకు 

భోజనం పెట్ట గది ఇవొచ్చుగానీ; రెండెళ్ళపాటు ఆ అరవ్వాళ్ళ౦ంటో సన్ను 

తిన్లేను.” ల 

శేషు ముందుకొచ్చింది “మ్మెడ్రాసులో హోటళ్ళ వాళ్ళంతా తెలుగువాళ్ళని 

కాటోలు. బావ వుదైశ ౦% అని పకపకా నవ్వింది. జ 

“అది కాదు శేషా, నేనన్నది! నాలుగేళ్ళు ఈ వూళ్లో చదివి. మీ ఇంట్లో 

తిన్నంత సుళభువుకోూదని అలా అన్నాను. క్ 

ఈం వొపని చెయ్యకూడదు?” అంది. కమలమ్మ._లరిపే శేష తలి. 

"అప్పుడనుకున్నట్టుగా పెళ్ళిచేసేస్తె ఇద్దరూ వెళ్ళి ఉండొచ్చుగా.” 
రమణ లేచి నిలబడిపోయాడు. “నో నో! అబ్ సర్డ్ ! ఇంతోటి. ఆనర్స్ 

చదువుకి నాకొక గార్డియన్ ఉంటే తప్ప సాగదా” యేమిటి? పెళ్ళీ అవుటాఫ్ 

కొశ్చన్ అయినా శేషుకి నేను తగను కూడాను. మొట్స్నించి' దాస్ జేసు 

వేరూ నాది వేరూనూ. కనక ఎవరైనా ఫారిన్ రిటన్ డ్ని చూసి చేసియ్యండి, 

నాకోసం వెయిట్ చెయ్యక్క లేదు” 

. శేషు గబుక్కున లేచి అవతలి కెళ్ళిపోయింది. 

“నువ్వు చెప్పింది ర రెటు కౌదల్లుడూ” అన్నాడు ప pe 

చూస్తున్నానే, నువ్వేమో గడీకో సారి న్న ఇంగ్లీషు మాటాడొద్దంటావు, కష్టపడి 

బాబ్ చేయించుకున్న జుట్టు పొడుగ్గా "పెంచుకుని వార్పడ వేసుకోమంటాపు. జ ఖా 
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సమాజాలూ మీటింగులూ ఇంగ్లీషు సినిమాలూ మానేసి ఇంచక్కౌా మొహానికి 
ససుపురాసుకుని ఆంగారు బొట్టుపెట్టుకుని రెండు చేతులకీ గాజులేసుకోమం 
టావు, అయితే మాతం ఇవన్నీ చిన్నతనం సరదాలే కద్యుటా?” 

0 0 0 

ఆనర్స్ రెండేళ్ళకాలంలోనూ రమణ మేనమామ ఇంటిమీదకి తొంగిచూడ 

లేదు, బి. ఏ. ఎస్. కి సెలెక్టయి _(టెయినింగ్ అయిపోయే క మాతం ఓసారి 

వాళ్ళని పలకరించడం మంచిదవి అనుకుంటూ ఇంటికొ ప్త తన గాంట్లో నే 

(సత్యకమెంది శేషు. అదీ ఎలాగా, వ్యాసపిఠంమీద భాగవతం పు పుస్తకం పెట్టు 

కవి తల్లికి సత్యభామా కల్యాణ ఘట్టం వినిపిస్తూసూ! 

తామరసాక్షుడచ్యుతు డుదార యళోనిధి పెండ్రియాడె 
నానామను జేంద నందిత గుణస్టితి లక్షణ నత్యభామను 

ఉద్దామ పతివతా త్యనయధర్క్మ విచక్షణ తాదయా యశఃకామను 

సః సత భామను: ముఖదు రతిని రి త స్రోమనయె రడ నీ _...అన మ పదా వనికి 

(పతి పదార్థం తౌత్సర్యం చెబుతూనూ! 

“సౌ బ్యూటిఫుల్ ! వైబ్ అనెక్స్ పెకెడ్ !” అన్నాడు. 
“తకం డికి నువొక్కాడివె ఎట్ మహా | పెయినింగె వొచి+నటు!” 

అంది' స" ణం ( క్ జ 

“నాకి ప్పు డెన్నాచ్చో తెలుసా? లష్మీసో[తం, విషసహ్మసనామం, భజ 

గోవింద శోకాలు, అన్నపూర్ణాస్తవం, ఆఖరికి వెంకటేశ్వర సు(పభాతం కూడా 

అర్జాలూ తాత్సర్యాలో సహా (పెయినింగె పోయేను!” 
కన్పిజ్మం గా?” 

“నిజంగానే. ఈ వూరొచ్చి రెంజెల్లయింది. ఐతే ఇవన్నీ వొక్క నెల్లోనే 
నేర్చీశే సను” 

“మా ఫొలాలూ అవీ చూసేవా, మరి?” అన్నాడు రమణ ఉత్సాహంగా. 
“చూజ్లా మరి? రేపు నువ్వు కోతలకో నూర్పులకో వెళ్ళి కళ్ళాల్లో 

కూచుం సే నాయుడుబావకి ఎంకి పట్టికెళ్ళినట్టు అన్నం తీసుకురా వొద్దూ?” 
0 0 0 

అలా' ఆలోచించుకుంటూ పాతజ్ఞాపకాలు తోడుకుంటూ అభిజాత్యం 
ఓవేపూ ఉదాసీనత ఓవేపూ బాధపెడుతున్నా శేషు రమణ గదిలోకి వెళ్ళలేదు. 
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“లే, శేషా! భోజనాలు చేద్దాం" అని రమణ పలకరిస్తే కూడా ఆమెకి 
ఉత్సాహం రాలేదు.““నాతు భోంచెయ్యాలని వేదుల 

“ఎందుక నేం? ఉదయం టిఫిను కూడా తిన్లేదు.” 
“నువ్వు మాతం తిన్నావేంటి? ఏవేవో జాపకాలు.బాధగా ఉంది,” 

“అదంతేలే. నాకూ అల్లాగే. ఇ౦కచొలు జ! పద 

“నన్నీపూటకి వొదిలేసి మీరు. 

“డోంట్ బి సిల్లీ. మనకా స్వతంత్రం లేదు. మనం ఇల్లా ఓ పూటంతా 
యెడమొహం పెడమొహం అని ఈపాటికే బోలు గుసగుసలై పోయుంటాయి.” 
అని కాలింగ్ బెల్ బటన్ నొక్కాడు కలెక్టర్ రమణ, 

“యన్నార్ 1” “వొసున్నానండి” “ఆయ్,” అని మూడు కంఠాలు 

పలికౌయి. 

0 0 0 

"నువ్వలా మౌనంగా ఉంటే నాకు బావుండదు శేషూ. నేచెప్పింది ఆలో 

చించు. ఈ జిల్లాలో కలెక్షర్ సతీమణి మహిళా సంఘానికి అధ్యకురాలుగా 

ఉండడం ఆచారంట. నీ మౌనం చాలా విమర్శకి అవకాశం యిచ్చింది.” 

“నాకలాంటి వాటిమీద నమ్మకం లెదు” 

“ఒకస్సుడుండేదే కదు 

“ఇస్పుడు లేదంటున్నాను కదా,” 

“అదికాదు శేషా. నువ్వు పొడి పొడిగా మాటాడకు. తేళ్చెయ్యి అటో 

ఇటో” 
“అంకు? నాకు ఛాయిస్ ఉందిటా?” 

“అఫ్కోర్స్. లేదు!” 

“ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడూ లేదు” అంది శేషు. “మంచిగా నీ చెడ్డగానీ, 

నేను నమ్మని, నమ్మక పోనీ, నువ్వు చెప్పినట్టల్లా చేసీడ మే నా క ర్రవ్యం, 

స్టూడెంట్ గా ఉండి మా నొన్నకి కాబోయే అల్లుడిగా ఉన్నప్పట్నుంచీ నువ్వే 

wee చెలాయిస్తున్నావు _నేనెలావుం పే నీకు భార్యగా ఉండడానికి తగుదునో 

అన్నీగీతలు గీసిపెళ్తువు. నీ అభిరుచులు కాపాడ్డం కోసం మావాళ్ళూ మీవాళ్ళూ 

స్తితిమంతులే అయినా అన్నీ వొదులుకొని పాతకాలపు నగలూ సిద్ధాంతాలూ 

మోసున్నాను. క 

“అయామ్ సారీ శేషూ. శెరిబీ సారీ. అప్పటిలో నేనిలా పెద్ద బాధ్యత 

గల వుటో్యోగాసికి వస్తాననుకో లేదు. వ్ 
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“రె పే బావా. కొని చిక్కల్లా ఎక్కడొ చ్చిందం శే ఆరో జుల్లో నన్ను 

నువ్వు మారమన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా నాగరీకం వొదిలేసి పాతకాలానికి వెళ్ళి 

పోడం కష్టం కదా, కష్టమైన పని చెస్తున్నానని గర్వంతో మారెను, అలా అని 

నన్ను అడుగడుక్కీ. మారిపోమనడం న్యాయం కాదేమో అనిపిస్తుంది. పోనీ 
నేను నిన్ను కొంచెం మా్చాలనుకుం టే నువ్వు మారుతావా? అది' చెప్పు.” 

“సమంజసం అయితే తప్పకుండా మారాను. దానికేం ఉంది?” 

“నువ్వు ఇంటిలో వున్నప్పుడు, మనిద్దరం ఏదైనా బంధువులింటిలో 
శుభకార్యాని కెళ్ళినప్పుడూ పంచా లొల్ఫీ వేసుకోమన్నాననుకో, 'వేస్కుుంటావా? 

ఇట్ లుక్స్ సోఫన్నీ !” 

“ఆలా అంకే ఎలాగ. పరిస్టీతులు చూడాలి గదా 

“అంతెందుకు? ఇంకోటి చెప్తాను చూడు.నిన్నేదో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నా 
నని అనుకోకు. మనిద్దరి మధ్యా జరిగేదే చెపాను.___ఆరోజు, అంపే మన 

పెళ్ళయిననాడు ర్యాతి, నువ్వు నా దగ్గిరిగా వొస్తే నీ నోరు సిగరెట్టు వాసన 
వేస్తోందని _ముద్దుపె గాకోనివ్య్వలేదు, నేను: ఆవేళ నిన్ను కోరిందే నౌ మొదటి 

కోరిక, నీక్కావల్సిన ...౦గా నన్ను మూసలో పోసి తీర్చుకున్నావు కదా, 
వెంటనే ఈ అలవాటు మానేస్తావని గర్వంగా అనుకున్నాను. ఒక్కసారిగా 
ఎలా మానడం, _కమంగా.___అని తప్పించుకున్నావు. పదేపదే అడిగి నిన్ను 
విసిగించడం నాకు మొహామాటంవేసి వొదిలేనినందుకు నువ్వు నామాటని మర్చ 

పోయేవు. ఆఖరికి.._నికు గుర్తుండకత ప్పదు కదా.....ఓిసనారి మనం మైసూరు 

వెళ్ళేం. అక్కడ సినిమాహోల్లో నువ్వు సిగ రట్టు కాలుస్తూవుంకు నువ్విక్కడ 

క రెక్టరని తెలియక గొడవచేసేరు, నాకు కష్టమనిపించి “పోనీ మానెయ్య 
కూడదా” అన్నాను. "”చెకిట్ ఈజీ” అన్నావు నువు 

రమణ దీర్హంగా నిట్టూర్చాడు. టిన్లోవి, శేస్లోవి సిగిరెట్లన్నీ పోగు 
చేసి ain: వసి లె టర్తో మంట చేసేడు. లె టర్ని చె _త్తబుట్రలో 

వేసేడు. “ఐమ్ సారీ శేషా "అని ఆమె చేతులు రెండూ పట్టుకున్నాడు. 

Ea పాతి(వత్యం ఎన్నాళ్ళులే.” అనే చవకచారు వెక్కిరింపు శేషకి 
నోటిదాకా వచ్చింది. కాని రమణ నిర్రయంలో బలం ఆమెకి తెలుసును.అంచేత 
3 చేతుల్ని పెకెత్తి ముద్దు పెటుకుంది. 
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(“యువో మాసపత్రికదీ పావ? 1972) 

న్ధివాయం విష్ణు రూపాయై 
Fr mF 

“అరవై నాలుగు 'మందొచ్చేరు, ఇంటర్ వ్యూక అన్నాడు రామచళం దయ్య 

షర్దువిప్పి వంకెన తగిలిస్తూ, 

జానకి మొగాన నిరాశ పులుముకుని చూసిందంతే. 
“అరవై నాలుగు మందిలోనూ అరుగుర్ని యేరేరు, ఇంటర్వ్యూ చేసిన 

బోర్లు అన్నాడు రామచంద్రయ్య. ఈ మాటు చిరునవ్వుతో తల మెగరెసి. 
“అంటే యాఖభె ఎనిమిదిమంది పని గోవిండా అన్నమా పేనా?” 
“అన్న మాకుమిటి, ఉన్నమాే! ఇంకా ఇప్సుడెం చూసేవు, మళ్ళీ ఈ 

హరే డల్లా!” 

శఅదేెం?” 

“ఉన్న ఖాళీ ఒక్కటే కదుప 

జానకి కేం తోచలేదు. అడగవలసిన (ప్రశ్న గొంతుకలోంచి ముందుకి 

రొశ మంగుడుపడక వక్కలా బాధ పెట్టింది. 

రామచందయ్య గట్టిగా నవ్వాడు. “నువ్వేమిటనుకుంటున్నావో 

ప్పిదా?” అన్నాడా మె బుజంమీద చెయ్యేసి. 

“చ నెమిటనుకుం టే యే మిట్లాభం” అంది జానకి, నిరుత్సాహం ఆంతోౌ 

వొలకబోసి చూస్తూ, నిలబడ్డపాటుని. (పగల్భంగా నవ్వుకుంటూ గర్యపడుళూ 

(పేమ కురిపిస్తున్న మొగుడితో మాటాడ్రానికొక ధోరణంటూ దొరశలే దామెకి. 

“లాభమున్నా లేకపోయినా సరే నువ్వేమనుకుంటున్నావో చె సప్పేస్తు 

న్నాను. ఇంతా -హెవరాబాద్ దాకా వరీక్ష కెళ్ళి ఇంటర్ వ్యూకళ్ళి మౌ ఆయన 

గారు మా నాన్నగారి దగ్గరి కెశృరొ వేదో! ఒక్కసారి మామగారూ అని పలక 

రొసే ఈ వుద్యోగం మా ఆయనకి రా కుండా కంల అని అనుకుంటున్నావు 

అవునా?” 

తెల్హ బోయింది జానకి, ఆమె అనుకుంటున్నది సరిగ్గా అడె. 
౧ 

శివాయ విష్ణురూపాయ న 

ఆరుగుర్లో వొక్కణ్నీ యెంచాలి. అప్పుడు ఇందులో ఐదుగురిసని హరేరామ 

జు స్వ” 

తమ 



“కొని మీ నాన్నగార్ని పలకరించకుండా, ఆయన్ని చూడకుండా,. కనీసం 

లానా ఆయన మా మామగారు సుమండీ అని చెప్పుగో కుండా ఆరవై నాలుగు 

ఏందిలోంచి ఆరుగుర్లో వొచ్చిపడ్డాను, తెలుసా!” అన్నాడు రామచం[ దయ్య 

నర్పంగా. 

“ఆ పట్టుదల మానేసి ఆయన దగ్గరకో సారి వెళ్ళాస్తే ఈ చివరి వడ 

నోతలో కూడా “చిక్కంలోంచి కందెన తంతి బంగార్లాం ట్ర వుదో గం ఘీ 

కొస్తుంది. మనకిది జీవన్మరణ సమస్య. ఆయన జరిఫోన్లో పిల్చి గోరుతో 

మీటే తేచాలు అంతా గుప్పప్గా స|కమంగా జరిగిపోతుంది,” అని చెప్పాలనుం 

టుంది జూపకికి చెప్పడానికి స్వతం(త్రం వుంది. చనువుంది ఆవసర౦వుంది. 

ఆధికారం కూడా వుంది, కౌని అలా చెప్పిన మీదట అలా చెయ్యకపోడానికి 

ఆయనకీ అవన్నీ వున్నాయే మో! 

శః వుద్యోగం కోసం (పయత్నించడా నిక తల పెట్టిన దగ్గర్నుంచీ అన్నీ 

సక్రమంగా జరగం అంటూ బెదిరిస్తున్నాయి. ఆకర ఈయన 

కంటికి ఆలస్యంగా అవుపడ్డది. అప్లికెషన్ ఫారం తెప్పించడా నికి వాళ్ళకి రాయ 

డానికి మ్ శేకపోతే -హై(దాబాదులో ఎవరో (ఫెండుకి కెల్నిగాం మనియార్డర్ 

చేసి తెప్పించేరు- ఛలానా కట్టడానికీ పదిరూపాయలు అప్పు దొరకడం నడ్డు | 

సమస్య అయిపోయింది. వాత పరిక్షకి ఇంటర్ వ్యూూకి రెండుసార్లు హై ద్రాణాదు 

స్వంత ఖర్చులమీద వెళ్ళి రావడ మయింది, ఇప్పటికీ ఉద్యో్యోగ 'వయత్నవర్యం 

పర్వత మై రెండు వందల రూపాయల అప్పు చూ పెడుతోంది. 

చివరికి మిగిలేవి శ మాఖర్చులేనా? 

“బంగారప్పశ్ళేనికయినా గోడచేరుపు వుండాలికదండి ఆంది జానకి 

వేదాంతిధోరణిలో యెటోచూస్తూ. 

“చేను బంగారప్పశ్ళెం అయినా కాకపోయినా మీ నాన్నగారికి గోడ 

చక్కని వుపమానం” అని నవ్వి దూరంగా వెళ్ళేడు రామచంద్రయ్య. 

జానకి మనసు చివుక్కుమంది... , గోడ లక్షణాలు కొన్ని నాన్నగార్లో 

తేక పోలేదు... 

ఎమ్మే ఫస్టుక్తాసు, రామచం(దయ్య,. Ha చదువుతూ ట్యుటోరియల్ 

కౌ బేజీలో పసిచేపేవాడు. గల్లు మెడలిస్టు. అస్త అంతస్తూ లేకపోవచ్చు, కుల౦ 

గోతం పంది, వవతముండు ఎవరూ కేక పోవచ్చు. విలువా విజయం 
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' వున్నాయి. అరటిపండు వొలిచి చేతీలోపెడితే తినడొనికింకా  ఏవేనా ఆడు ఈగ 
'లొచ్చుగాని, ఆయన పాఠం చెబితే" విద్యార్థి టో ' ధపరచుకో లేకపోవడ 0 చండ 

“వుండదు, 

ఈ పెళ్ళి నాన్నకిష్టంలేదు. ఇంట్లో ఎవరీకీ ఇషంలేదని దజాయిం చేరు, 

అమ్మ చెయ్యాసరా'యివ్యకపోతే ఆయన కాళ్ళకిందవడి తన ఆక్క సరిగ్ 

ఫోయే దే. 

కూతురు వుందని జ్ఞాపకం వుండి, దానికొక మొగుడున్నాడని, వాళ్ళిద్దదా 

కలిసి అనో్యన్యంగా స్నేహంగా పుంటున్నారని గుర్తు లేనట్టు (పవర్శిసాడు. శః 

పెళ్ళిఅయిన రెండేళ్ళలోను మూడుసార్లు ఆయన్ని కలుసుకోడం జరిగింది 

మొదటిసారి: ఈ వూరికి ఆయనగారు క్యాంపువచ్చారుట. ఏవరో కలెక్షరాఫసు 

వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు. అమ్మాయిగార్ని రమ్మన్నారని జీపపం పేరు. ఆహ్వా 

నంలో: ఆ పా్యాయత లోపించడం బహిరంగంగానే కనబడింది. వెళ్ళలేదు,సాయం 

కాలం బజార్లో ఆయనో వెళుతూ వుంటే వెనకాల కారుహారన్,. తలతిస్పిచూ సే 

నాన్నగారు. పక్కన అల్లుడున్నాడన్న సంగతి నాకు కనబడ నెలేదన్నట్టుగా 

రెండు నిమిషాలు: మొటాడారు, కారుదిగి.. “ఆయనకి నా సంగతి జ్ఞాపకం ఇదు. 

“వకూ లేదేం!” అని రామచం[ దయ్య---సర దాశే___అన్నాడు, కాని ఎంత గాయ 

పచింది, గుండె! 

కాస్ మేటు అరుణ పెళ్ళి రాజమం డిలో జరిగింది. ఒస్తేనే శాప ప 

వాళ్ళతో బాటు కార్లో తీసుకుపోయింది. అక్కడికి మొగ పెళ్ళివారి తరపున 

'రుట.సాన్నగారు,. సెళ్ళికొడు తండి నాన్నగారి దగ్గర జాయింటు స్ట 

అక్కడ ముఖాముఖీ రామచం[దయ్య వచ్చాడా అనిగాని, రాలేదా అనిగాల 

అడగలేదు. అతని ఆరోగ్య సంపాదన స్థితిగతులు... ఏవీ భోగట్టా చేయం... | 

మూడోసారి; శ్రీకాకుళం కలెక్షరాఫిసుకి తణిఖీ కెళుతూ "వా 

నోరి లు అరగంటాగుతుంది. వచ్చి కనపడు” అని కార్లు రాసేరు, వెళ్ళటాడ 

దనే అనుకుంది. రామచందయ్య బలవంతంగా సిటీబ స్పెక్కించి సం కుడు 

అప్పుడూ అంతే. 

. 

ఆయనగారు ఆపీసరయిశే ఈయనగారు ఆయనకి ఆల్లుడు. అల్ల్హుడ నె 

లో గి చ yA జ es 

కారణం చెత జులుంచెయ్యడం౦ చేత్రకాదు. కౌని ఎదొాబలం.-- స్యక్పన్నాత లి 
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తం తౌబ. ఆబలంతో ఆయన్ని ఈయనొ సర మ్యరంగో న చూసూ వచ్చా 
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ఈ ఒక్క. వేపు నుంచీ అలక్ష్యం ' అవమానం మినహా ఈయన శీవితంలో 

ఎక్కడా ఆంగుళం' మేర చిరుగులేదు, ఒక్కనాడు దుఃఖం, చీకటి, మౌనం 

ఉదాసీనశ లేపు పాతబడివే ఈ యింట్లో స్థిర మైన సంపాదనా శాశ్వత మెన 

వుద్యోగం లేవన్న చింత లేకుండా ఈ రోజులన్నీ ఇలా హాయిగా గడిచి పోకు 

న్నాయం"ే దానికి కారణం ఈయన గొప్పతనం చాకచక్యం సంస్కారం కావా! 

“మీరొక్కరు మడిగట్టు కూర్చు ౦పే సరిపోయిందా! మీరు చెప్పిన. ఆరు 

మందిలో మిగతా ఐదుమంది ఏ మినిస్తర్నో స్మెకటరీనో ఆశి౦యించి ఈ 
పుదో్యోగం సంపాదించుకునే (పయత్వాలు చెయ్యడంలెదని మీకెలా తెలుసు? 

మా నాన్నగారు కాకపోతే మరొకరు. మీరీ చివరివడపోతలో కిందికి దిగి 
పోకుండా చూసే బంగారుతండి మరో మహానుభావుడు... ఎవరో ఎ ఆశ 

యంచడం మంచిదేమోనండి” అంది. చివరికి ఉండలేక, అతను బయల్లెరుతున్న 

సమయంలో జానకి, 
ష్య: “ఇలాంటి వడపోతలు ఎన్నొచ్చినా సరే నేనలాంటి పనిచెయ్యను” 
అన్నాడు రామచందయ్యః 

0౦ 0 ౦ 

గవర్నమెంట్ స్మెకటరి నారాయణరావుగారి విజిటర్స్ రూమ్లో ఒంట 

రిగా కూర్చున్నాడు రామచం. దయ్య. “అయ్యగారు విజిటర్స్ |, అందర్నీ చూఎప్తీసి 

లోపలి కెళ్ళి పోయారుచా కూ. భో జనంచేసి వస్తారు కూ ార్పోండి అని అటెండర్ 

తాను చెయవలసిన మర్యాద చేసేడు. 

పక్కగదిలో అత్తగారూ, మామగారూ మెల్లి గా మాట్లాడుకుంటున్నారు, 

వినబడుతూనే వుంది. కాని ఆ గదికీ ఈ గదికీ మధ్య మంద మెవ దుప్పటి తెర. 

మా మధ్యని తెరలాగ ఉంది,మా మధ్యనీ తెర ___ అనుకున్నాడతను. తెరలా 
తనని మరుగుపరుస్తున్న సమకాలీన (పపంచంలోనిపోటీధోరణి తెలుసుకుని. 

కాం|పమెజ్ తెరలోంచి, 

“చీటీరాసి ఇవ్వండి బాబూ, తమపేరూ ఊరూను. అయ్యగారికి చూపి 

సాను” అని నిశ్శబ్దంగా సూచించాడు అకెండరు. 

“ఆయనంతట ఆయనొచ్చిచూస్తే పలకరిసాను, లేకపోతే నాదార్ని నేను 
పోతాను. అంతేకాని చీటీరాసి ప పంపుకునే అవసరంలేదు” అన్నట్టుగా బిగిసి 
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“హాలో._- అ త్తగారందుకుంది ఫోన్. “నమస్కారం .... నేను కారి 

మి సెస్ని మాట్లాడుతున్నాను... ఆయనా?.... ఇప్పుడే ఎక్కడికో బయల్దేరారు. 
ఆఫీసు కే అయ్యుంటుంది.... కారుదాకౌ వెళ్ళుంటారు; పిలవనా?’ 

సంభాషణ ఆపెసి ఫోన్మీద మూత పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది “మినిస్టర్ 

(పకాశరావుగారి పరసనల్ సెకటరీట,’ 

“పదహారు” అన్నాడు నారాయణరావు 

“హలో. సరే.... ఆ€.... అయిదుకాగానే వచ్చేసారు. ఆఫీసుకి రింగప్ 
చెయొ్యచ్చు.థాంక్సు” అని సుందరమ్మ ఫోన్ పె'టేసినట్లు ధ్యనివినపడింది. 

“శకేండిడేట్లారుగురు; రిక మెండేషన్లు పదహారూను!” అని విసుక్కున్నాడు 
నారాయణరావు. “వెధవ దెశం, వెధవ మనుషపులూనూ!' 

బూట్రచ ప్పుడు. 

వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోయానని చెప్పేసిన కర్కోటక చ్మకవర్తి 
నారాయ్మజావు ఆఫిసుకి నిజంగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు. 

అవేపునుంచి దారుంది. అలా గది దాటి, వరండాదాటి, కొరుదాకా 

వెళ్ళిన చప్పుడు. | 

అటు వేపు కూడా దట్టమైన తెరే_ 

కారు తలుపు తీసిన చప్పుడు. 

“ఎవరు? ఇంత సే 'పేం చేస్తున్నాడు? వాడికి బుద్దిలేకపోతే సీ బుద్ధేమైంది? 
వెళ్ళి పేరు కనుక్కు_రా!’ గద్దింపు. 

బహుశా అ'అెండరు.__విజీటర్స్ రూమ్లో ఎవరో (ఉండిపోయారని 

చెప్పుంటాడు. అయినా ఎంత సపెడసరప్త మాట! " 1 

తెర ౬ _్తిగిలింది. అందులో ంచి అచెండర్ మొహం కనబడ్డది. 

“రామచం(దయ్య' అన్నాడు రామిచం[ దయ్య; కూర్చునే. 

గ్ష రామచం[దయ్యగారంట, బాబూ. 

“రామచం[దయ్యా లేడు, భీమచందయ్యాలేడు అవతలికి పొమ్మను!ి 

గద్దింపుతో కొరుతలుపు మూసినచప్పుడు. 

కారు బయల్తెరిన చప్పుడు. 

మ తెర జ త్రిగిల్లింది. 

ఫీసుకి దయచెయ్యమన్నారు బాబూ,” అన్నాడు అపెండరు, 
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అమీ ప నను నువ్వే నయం” అనుకున్నాడు రామచం(దయ్య 

చి. 
చేముడివ్వని వరం తానే యిచ్చేసిన పూజారిలా అబద్ధపు ఆశావీజం. వేసిన 

అండరు. తెరకో పక్క ఒ త్రిగిలి నిలబడి.. తెరనో పక్కకి ఒ త్తిగిల్లించి పట్టు 

కుని "రూపాయి విలువగల చూపు చూస్తూ చెయ్యి జొ 'పేఢాలేదా ఆ అన్నంత వ 

మానంగా గాల్లో పెట్టాడు. 

అస్టీ గురించి పొరపాటు పడ్డాను, నీకన్నా మీ రావణాసురుడే నయం," 

అనుకొంటూ. తెరదాచేడు రా మచం(దయ్య. 

గబగబా నడిచి కాంపౌండున్నూ, దాశేసేడతను. 

అక్కణ్ణుంచి వొక్కసారి అనుకోకుండా తలతిప్పిచూ సేడు. అత్తగారు 

గుమ్మంలో నిలబడివుంది. పక్కని అండర్ నిలబడున్నాడు. 

తలతిప్పి ముక్కుసూటిగా నడిచేడు .రామచందయ్య. 

అజటుండరు పరు గెత్తుకొస్తున్నట్లు, అతని కళ్ళు పసిగట్టాయి. 

ల తరు రెండుసార్లు గెంటేశారు... .అనాలనిపించింది కసిగా. ఈ పతనం 

నొదికొదు. మీ గర్భవాసానిదే... _ అంచేత మీదెనూ.” అనుకున్నాడత మ, తన్ని. 

నోదార్చుకుంటూ. “ఇంక మీరు నౌ దగ్గరికి. రావాల్సిందే కాని నేనై మీ దగ్గ 

రకి రావడం కల్లోమాట. స్ట 

ట్యుటో రియల్ కాలేజీ గెస్టురూమ్లో నిద పోతున్నాడు రామచంద్రయ్య. 

తల్గుష్క.డబదబా, చప్పుడై తే నిద్రలేచాడు. 

తలుపుతీసి, ఎదురుగా నిలబడ్డ అత్తగార్ని.. చూసి నిర్హాంత పోయాడతను. 

“నమస్కార ol. దయచెయ్యండి” అని తపస్పుకునా a 

మామగారం-కే .కోపమూ, అసహ్యమూనూ అతనికి, 

“వాడొక దగుల్బాజీః దగాకోరు! పూటకి రికాణాలేని పుండాకోరు! 

పగటిపూట , ట్యుటోరియల్ = కాలేజీ,. ,ర్మాత్రి ఎలెల్సీ అఘూరిస్తున్నాడు. నా 

బంగళాలో అడుగు పెడ్డానికి వాడికి తాహతులేదు. దా. కూతురు. ఎలాగో, వాడి. 

మాయలో పడ్డాది. వాడికి వుద్యోగం యివ్వడంవల్ల మీరు, నేరంచేసినట్టు నేను 

భావిస్తున్నాను. ' అన్నాడాయన, తన ఎదురుగా, పబ్లి గౌ, తను: పనిచేసిన రః 

ట్యుటో రియల్. కాలేజీ (పిన్సిషాల్ కమి ఫొప్రయిటర్ ' jp 1 ఆనాడు. 
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_ గవర్న మెంట్లో "స్మెకటర్కీ అఖండ (పజ్ఞాశాలి; కరో గ్రాటకుల్లో కర్కోటట 
కుడూ అని, ఆయన నోటికి జడిసి, నోటి కంపుకి జడిసి; రెండునెలల్లో ఎలెల్బీ 
పరీక్షలున్నా wef అంతవరక్రై నా న అసి మొరెట్టుకున్నా ఏినిపించుకోక 

వెంటనే తన వుద్యోగానికి : స్వస్తి సి చెపే ప్పసేడు, రామనొదం, 

ఆంజ్లల్లూ తనుపడ్డ అవ_స్ట వర్లనాతితం. దానిక రణం ఆయిన 
అలాంటి మామగారి మీద అసహ్యంకాక మశేం పుడ్తుంది. 

కాని ఆ బాధంతా నయమైపోడానికీ, 'మర్చిపోడానికీ ఆ తగారి సాయమే 
కారణం. ఆవిడ అ మోదము ద, చెయ్య ఆసరాలేకపోతే జానకి. తనతో రాడా. 
నికే వీలుండేదికాధు. పె కమో, నువ్వు (పొజ్జురాలిని, నీకు నా అడ్జేమంటుంది; 
అది అన్యాయం అని కూతుర్ని దువ్విన ప్రే దువ్వి, జానకిమీద సి.ఐ.డీల్ని 

పెట్టింది ఆయన కాదూ! అయినా, అనుకున్న చోటికి, అనుకున్న చోటికి తెచ్చి 
అ త్తగార తనకి జానకిని అప్పగించింది. ఎంత అసహ్యపడ్డా ఎంత మొహమాట 
పడ్డా, ఆవిడ అరోజు. సైషన్కి, తెచ్చిన ఆయిదు వందలరూపాయలూ, జానకి 

'బంగారప్పు' వస్తువులూ తమకి ఎన్నాళ్ళో అదునుకి, రాగం రామచం[దయ్య 
మరచిపోలేని వషయం. ఆవిడకి. మనస్ఫూ రి రిగా కృత జతలు చెప్పుగ్లో వాలని, 

చేతులారా: నమస్కారం. చేద్ధామని ఎన్నిసార్లు ప్రయత్ని సె అన్నిసార్లూ. ఈ; 
రోవణాసురుడే, అడ్డం వచ్చే సేడు. ఇవాళ అతగాడు. అంత ఆవమానకరంగా. 
మాట్లాడి వుండక పోతే.అ త్తగార్నోమాటు పలకరించి వచ్చేవాడే. ఆయన, 

అన్నమాట తక్కువ మాటగాదు. 'రామచందయ్యా లేదు, భీమచందయ్యా 
లేదు అవతలికి పొమ్మను!” తనపేరు తెలిసే అన్నాడు. దాంట్లో. సందేహం 

_లేదు;్యకూరుడు]!._ అని.కసిగా అనుకుంటూ మొహం ముడుచుకుని, కూర్చు 

న్నాడు రామచం[దయ్య.. 

“'ముహమేనా చూపించక్సుండా వొచ్చెసే సరు. అంత పరాయివాళ్ళం అయి 

పోయామా?” 

“అవతలికి పొమ్మను! అని కసిరేసిన అత్మీయులకి మొహం చూపించడం 

యెలాంటిదో నేనింకా (అయినింగవలదు.” 

“ఆయన కసిరేశాడనుకోండి. నేను కబురుపెట్టానుగా... _ అయినా, 

ఆయన మీరని తెలిసే కసిరేసేరనుకుంటున్నారా?.... ఏదో తొందర్లో ఆఫీసుకి 

'వెళిపోతూ. ఆయన సంగతి మీరెరగంది కాదుకదా!” 
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“కాదు, మీరాయన్ని వెనకేసుకు రానక్క-ర్లేదు.... ఆయినా అంతకం జే 
క్కువ గౌరవం జరుగుతుందని నేను ఆశించనూలేదు.... అంత గరళం కడు 

పులో వుంచుకున్నాక మీరు కబురు పెట్టినా నా కాళ్ళు వెనక్కి. తిరగలేదు... 

అది నొ తప్పయితే మన్నించండి." 

సుందరమ్మ మాట్లాడ లెదు. 

“మీరంటే నాకు భక్తే. గొరవమే, కాని ఎప్పటికప్పుడు మీతోకూడా 
నిష్కర్షగా నే కరినంగా నే మాట్లాడవలసిన దుర దృష్టంలొ పడిపోతున్నాను. దాని 

క్కూడా మీర్నను వంటి, శ 

“మనం ఎవరంకూడా ఒకర్నొకరు క్షమించుకో గల బొన్నత్యం పొంద 

లేదేమోలెండిల అంది సుందరమ్మ. 

“కావచ్చు.” 

“కులాసాగా వున్నాం, ఫలానా చోటున్నాం అని ఉత్తరం రాయడ ౦ 

కూడా మానుకున్నారు. హైదరాబాదుకి ఎన్నిమాట్లువొచ్చుంటారో ___ కనబడ్డం 
పోయింది, కనీసం .౨ఫోన్లోనెనా సలకరించరాదా?....ఇది మీకు న్యాయంకాదు.. 

చదువుకున్నవారు; సంస్కారం గలవారని మా ఆమ్మాయి మిమ్మల్ని నమ్ము 

కొని మీతో వొచ్చేసింది. ఏదో పెద్దవాళ్ళం మాకుండే బలహీనతలు 
మాకుంటాయి, ఆవి గాయాలూ. [(వణాళూ అయిపోకుఠడా చూసే బాధ్యత మికు 

మా(తం లేదా?” అని కళొొత్తుకుంది సుందరమ్మ. 

రామచం[దయ్య మాట్లాడ లెదు. 

సుందరమ్మా కా సే'పేమీ అనేదు. 

మళ్ళీ ఈ నిశ్శబ్దం ఏ దూరాలు తెస్తుందోనని ఇద్దరూ ఆల్లాడిపోతున్న 

సమయంలో సుందర మ్మే సంభాషణ ఆరంభించింది. ఆదీ ఎలాగు 

“ఎక్కడ వున్నారు; విశాఖపట్టణంలో నేనా?” 

“*యలవ్రృవం డి" 

“ట్యుటోరియల్ కాలే జేనా?” 
“అవునండి 

“పాపాయి కులాసా?” 

ో“ోఅవృనండిో 

“ఎదేనా విశేషం? 
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“చిచ్చి అచేం లేదండీ,” 

“పన్లూ అవి చేసుకోగలుగుతోందా? నను మప్పలెదు. గారంచేసి పొడు 

చెసను, దాన్ని 

“అవసరం ఆలోచవకి ఆధారమండి....అయినా ఏం పెద్ద పన్లుంటాయని? 
.... ఇద్దరం !....ఇద్దరికీ వ్యాపకాలున్నాయి. కలిసి వెళిపోతాం; కలిసి ఫనిచేసు 
కుంటాం .” 

“వ్యాపకాలా? అ౦టే, ఎక్కడన్నా పని చేస్తోందా?” 
అనాలే 

“పవి కాదండి. బియ్యే చదువుతోంది.” 
“కాలేజీకెశ్ళే?, 

“ఆహా! కాలేజీకె్ల, ఏం, వెళ్ళక? అంతకన్నా పెద్దవాళ్ళు నాదగ్గర 
య ౧ ట్ 

ట్యుటోరియల్ కాలేజీలో మెట్రిక్కూ పియ్యూసీ చదువుతున్నారు?” 
“మీరున్నారు దానికి చదువుకు లోటుండదు.” 

రామచం[దయ్య నవ్వేశాడు. “సరస్వతీ కటాక్ష మే గాని లక్ష్మీ కటాఉీం 

లేదంటారా?” wr 

“లేదనీ నేనెందుకంటాను? (వయత్నంలో పుంటుంది బొబూ పురుషుడి 

భాగ్యం.శ క్రిమీద నమ్మకం కలవాళ్ళూ శ క్రివంచన తేకుండా పనిచేసే 

వాళ్ళొనూమీరు.” 

“నేనేకాదు. మామగారూ అంతే. రివిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరుగా జాయినై 

'స్మెకటరీ ఉద్యోగానికి రాలేదా, వారు!?] 

“పొగ డ్తకింద ఏదో అగడ్డిని శంకించి అయోమయంగా చూసింది 

సుందరమ్మ, 

“ఎటొచ్చి ఇళరులు వారిమీద అధారపడి వృద్దిలోకొ స్తె సంతోషించే 

సాయికి ఎదిగిపోయి ఆయనకి మా ఆదర్శాలు బోధపడకుండా వున్నాయను 

హయ?! 

సుందరమ్మ అఆతనివేపొకసారి చూసి నేలకి చూసింది. గొంతు సవరించు 

కొని “మీరేం, వచ్చారు?” అంది. 

“నిజానికి రెణ్జెల్లలో ఇక్కడికి రావడం యిది మూడో సారి, 

“అదేం, ఆలాగ? 

కథంతా సూక్ష్మంగా చెప్పాడు. “ఎల్లుండి ఇంటర్ వ్యూ.” 
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సుందరమ్మ దీ రంగా నిటూర్చింది. “ఆంచుక నిమి పట్టుదల వదిలి మాము 

గగ్గారిదగ్గిర కొచ్చేరన్నమాట! అన్నది. చిన్నగా నవ్వొచ్చిందా మెకి. 

ట్ రన్నది నా కర్ణంకాలేదు... .ఈ వుద్యోగానికి 'మామగార్నినా 

గురించి రిక మెండు చెయ్యమని అడగడానికి, -వొచెనమకుంటున్నారా? 

: (రకమెండేం ఖర్మ? ఇచ్చేదే. ఆయనగా,” 
తుళ్ళిపడాడు రామచం(దయ్య. “ఇదొకటా?' అన్నాడు. పొద్దున తను 

ఆయన బంగ కరి వెళ్ళడం ఎంత క్షమించరాని నేర మో sis అర్థమై 

పోయింది. 

“ఆదెమిటలా అంటారు? మీరు అప్లయ్ ప డిప్యూటీ రిజిస్టార్ 

ఉద్యోగానికాందూ? 

“ఉష్తనండీ=” 

“మరదే! ఆ సెలక్షన్ ఆఖరి “"ఇంటర్'వూ్య మీ మామగారు కండక్స్ 

చేస్తారు! అదేదీ మీకు తెలియనట్లు మాటాడ తా రేం?” 

“నాకు తెలియదూ, తెలియదూ. ఎంతమాౌ(తం తెలియదు' నా కొచ్చిందల్లా 

“ఇదుగో ఈ-లెటరు.”' అని, వంగి, సూట్ “'కేసుతోంచి ఒక కాగితంతీసి 

“ఇచ్చాడు. “రెండుసార్లు హైదరాబాదు వెళ్ళికూడా మాయింటికి వెళ్ళేరుకాదు; మా 

ఆమ్మకి నౌ కవీపించేరుకాదంటూ జానకి కళ్ళ సిళ్ళ పెట్టుకుందని పొద్దున్న: మీ 

"ఇంటికొ చ్చేను........ 

సుందరమ్మ అతని whl, లెటర్ చూసింది. ' అందులో ఆభ్యరుల 

= లిన్గులేదు: ఇంటర్వ్యూ చేసే అధికా శేరుగాని. హోదాకొని లేదు. ఇతన్ని 

ఎల్లుండి పదిగంటలకి ఫలానా ఆఫీసుకి రమ్మనుంది, అంతే........ కానీ మిగిలిన 

న శ్రీండిడేట్సు కొందరున్నారు. వాళ్ళలో నలుగురు అప్పుడె మినిస్టర్ల ద్వారా. ఇంకా 

-కొందరిదాకరా నారాయణరావును .ఆ(శయించడం జరుగుతోంది........ ఒత్తిడి 

శేవడం అవుతోంది. 

అమె చేచింది. “సరే_నేవెళ్ళొసాను.... "సెలెక్షన్ ఆయనే చేస్తారు. 
అప్పుడే చాలామందికి తెలిసింది. మీకూ తెలిసింది మో 'అనుకున్నాను.... ఎన్ని 

రిక మెండేషన్లు, ఏన్ని ఫోన్కాల్పు! ఇల్లెగిరిపోతోంది ___.... hae ఎమ్మ 
* తళ శిశ్ 

భగవంతుడా! ఈ. గండ .ఎలా మో. 
౪ 



రామచం[దయ్య తను తీసుకున్న. గోతిలో తనే పడిపోయినప్పటి జాధ 
పడ్డాడు. పళ్చాతాపొనికికూదా 'ఆవకాశంలేని “నేరం ఇది. శిక్షే దీనికి గతి పాయ 
శ్చిత్తంలేదు. జానకి సెంటి మెంటుకి తన వ్యక్తిత్వం, జీవితానందమైన ఆత్మ. 
విశ్వాసం అన్నీ బలె పోయాయి “ఇంక. ఇంటర్వ్యూ కెందుకు నేను?! ఇంజికె? 

. పోపచ్చేమో.” అనుకున్నాడు అన్నాడు. | 
“అలాంటి పిచ్చిఫన్లు చెయ్యకండి :... ఇంతవ రకూవచ్చి ఇంటర్వ్యూ మానె 

య్యడం ఎందుకు!....మీఠొక పనిచేసారా'?..... సాయరంకౌలం'' మళ్ళారండి.... 
అదికాదు, మీకు తెలీదు.... నేనున్నానుగా!.... మీకేమేనా అవమానం జరిగితే అది. 
నౌ పూచీ....తస్పకుండారండి.... మీ కౌయన ఈ ఉదో గం "ఎలా ఇవ్వరో నేను 

చూస్తాను... అయిద్దాటేకరండి....మీ తరపున -నేనాయనో చెబ్బలాడతాను....మా 
అల్లుడవట మే ఈ -ఉదోగానికి మీ డిస్క్వాలిఫికేషనై శే ఆయన ఇంక పెద్ద 
ఉద్యోగంలో వుండి అల్లుణ్నిలా చూడ్డం ఈనాటి ఈ | ప్రభుత్వానికొక డిస్ ర్యాలి 
ఫికేషన్. కాకుండా పోత్ఫుదా!? అంటూ వెనకాతల ఆతను నిశ్శబ్దంగా పస్తూ 
వుండగా, ముందు నడుస్తూ ఆ ఆవరణ దాటింది సుందరమ్మ, 

o “౦ 0 

ఐదూ ఐదయ్యేసరికి నారాయణరావు కారు బంగళాకి చేరింది. నారాయణ 
రావు కారుదిగి. గబగదా-లోపలికొచ్చేశాడు. అతన్ని చాలా కుతూహలంతో గమ 

నిస్తూ, అల్లుడి-సంగతి ఎలా చెప్పడమా అని ఉత్కంఠతో (పణా?కలు వేనోంది 
ని గ : ఎలి 

సుందరమ్మ. | 

మొహం కడుక్కు నివచ్చి అక్కడ సిద్దంగా వున్న నిమ్మకాయరసం జబ్బ 

కున్నాడు నారాయణరావు. 

“చలగా ఉన్నట్లుంది; డాబామీద కూర్చుందామా?” అన్నాడు. 
ల్. we 

సుందరమ్మ.తలూపి౦ది. 

“అయతే కుర్చీలు వేయించు. అని అద్దందగ్గిర కూర్చున్నాడు నోరాయణజి 

రావు, 

ఫోన్ _మోగిందిా 

“వెధవలు.చూడు .... పొద్దుటి వాడే కాబోలు. అయిదుగంటలరకి ౦౦గప్ 

చేస్తానన్నాడుకాదూ! గొప్ప పంక్సులివాటీ కీపప్ చేస్తున్నాడు.” 
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హాలో. సుందరమ్మ ఫోన్ తీపింది. “అవృనండీ నమస్కారం... 
ఇప్పుడే: వచ్చినట్రున్నారండి; వ్ చెపాను,, .’ ఫోన్రిసీవర్ చెవిమూసింది, 
6ఛ్ఫిఫ్ సె కటరీగారి Tn 

నారాయణరావు లేచొచ్చి రిః రిసీవరు అందుకున్నాడు, *హలో.___నారాయణ 
రావు స్పెకింగ్ 

“సారీసార్...సారీ- టు ద్స్టర్సోయు. ... ఇందాక ఆఫీసుకు ఒక కవరు 
'పేం...దాని ఎక్నాలెడ్డ్ మెంట్ మీ పి.ఏ. ఇచ్చేరు....అది అందిందా అని 

లః స్మెకటరీగారు అడగమన్నా ర... 

_ “అందిం. దందింది. 

“అది సీ కెట్ ఎండ్ ఇమ్మిడియట్ సార్. a " తోపలొక సిల్స్ 
కపరుంటు ౦ది. అదంతా - ఇంటాక్త్ గౌ అందిందా లేదా, 'ఫెచసి, తమర్ని' 
ga ఎక్నా'లెజ్ చెయ్యమన్నా రండి... .సారీ ఫరోది bees 

. “ఫరవాలేదు... వెరి న రాసి సంపినాను. మీ రెక్క_ణుంచి 
మాట్లాడు తున్నారు?” 

“బంగళానుంచి సార్.’ 

“యువిల్ గెటిట్ ఇన్ "పెన్ మినిట్స్” ఫోను పెప్రేళాడు. 
గబగబ నడిచి కోటు జేబులోంచి కవరు తీశాడు. ane సరిగ్గా 

తెచ్చిచ్చాడు శై సెనో. పేరుపె పెటి రాసేరు, మోస్ట్ ఇమ్మిడియేట్ , సీ కెట్. క 
అని జేబులో పెట్టి తెచ్చే సను__కార్తో నే ఓపెన్ చేసుండవల్సింది. కోట్ స్తాండ్ 
నుంచి సోఫావరకు నడుస్తూ జవాబు స్ట మాట్లాడాడు నారాయణరావు. 

సుందరమ్మ. చూసోంది. 

సోఫాలో కూర్చుని కవరు విప్పాడు నారాయణరావు, సిల్లుకవరు ఓసారి 
అటూ ఇటూతిప్ఫి తణి ఫీచేసి, సరిపోయిందన్నట్లుగా తలాడించేడు * “యస్ 
సుందరీ. ఒక ఎక్నాలెడ్డ్ మెంటు, ఒక బ్లాంక్ కవరుమీద చీఫ్ Mila 
ఎడసు చై పైవ్చేసిపెట్టు?' అని, సీల్దుకవరు al చేసేడు. “నెంబరు, డేటు 
దీంట్లో వుంటాయి; దీని పకారం సెస్ చెయ్యి ప సీ కెట్టుట, సీ కెట్టు. 
ఫార్ చూసేవా: మూ[డో జుల్నుంబీ నరుల. ఊరంతాను. వాళ్ళం 
దరికీ తెలిసిన స్మాకెట్టు మనకి ఇప్పుడు పంపించేరు.. | సీ శెసీ కౌదిది హీపో 
(కిసెజ! 
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. కాగితం ఆమెకి అందిస్తున్న వాడే, ప హఠొత్తుగా వెనక్కి . లాక్కున్నాడు 

నారాయణరావు. ఆరు సెకెండ్లలో చదవడం పూర్తయిన ఆ కాయితంలో పదో 

అరనిమిషంపాటు అతని దృష్టిని ఆకర్షించి అనే నిలబెట్టింది. అతను దీర్హ ౦గా 
నిట్టూర్చి తల నిలువుగా అడించేడు. 

సుందరమ్మ గమనిసోంది. 

రెండు దొంగచూ పులో ఆమె గమనిస్తోందన్న సంగతి కనిపెళ్తుశాడు 

నారాయణరావు. పొద్దున్న రామచం(దయ్య రావడం అతనికి గుర్తుఃవచ్చేసీంది, 

“ఒక లైటర్ చెపాను, షార్ట్ హేండ్ ais కన తీసుకో + 

కాగితం మడత పె పశ నడు seas 

Pare sd § సకం పెన్సిలూ తీసింది మందరవ్మ, 

' కాన్ఫి డెన్షల్ అని కొళ్ళు టీపాయ్మీడ బారజాపి, సోఫాలో 

ప. 

బాగా వెనకి, జార బడి, సిలింగుఫొన్ వంక చూస్తూ (ప్రారంభించాడు నారా 

యణరావు, . 

3 ప ఫ్ర 

“అన్యాయం” అంది సుందరమ్మ, చె మైప్ చేసిన కాయితాలు ones 

కందిస్తూ. 
| 

gE ఆలస్యంగా అన్నావు, 

“అంకె?” 
ఖా అన 

ను షార్ట్ హేండ్ లో రిపోర్డు డి శ్లేటు చేసినప్పుడే నువ్వామాట అంటా 

వనుకున్నాను. న 

“కొన్ని అన్యాయాలు చూసీ చూడగానే అర్హంగావు. స్ట 

“కొన్ని గొప ఎపన్లు చేసి చూపించినా అర్థంకావు: నీలాంటివాళ్ళకి, 

“గొప్ప ఖ్ నంటారా?” 

“తప్పకుండా. నూటికి ఒక్కడు కూడా ఇలాంటి త ఇరోంటి 

నిర్ణయం తీసుకోడు.” 

“ఏ మెనొ, మీరిలా చేస్తుండకూడదు. అమ్మాయీ ' అల్లుడూ మీ జొన్న 

త్యాన్ని గు 'ర్రించే అవకాశం మీ చేతులారా జార వాదులుకుంటున్నారు.. 

నారాయణలాపు నవ్వాడు. “చాంచల్యమా, సీ పేరు స్తీ, అన్నాడు క 

పియరు,” | 
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“ఆ రోజులు" పోయాయి. సిరనిశ్చయానికీ పట్టుదలకీ చిహ్నం ఇప్పుడు 

సవ్ర! 
“ఆబ్బో, అబ్బో! చాలాదూరం వెళ్ళిందెం కథ! అల్లుడు మంచి వువన్యా 

సమే ఇచ్చేడన్నమాట?” 

సుందరమ్మ మాట్లాడలేదు. 

నారాయణ రా వు సంతకాలు. పెట్టడం పూరి నిసి కాలింగ్ బెల్ బటన్ 

“సంతకం అయిపోయింది; ఇక ఎవరేమనుకున్నా అంతే.” 

“తాంబూలొ లిచ్చేశాను, తన్నుకు వావండి, అన్న ఆగ్నిహో (తావ 

ధానుల్లొ వున్నారు, మిరివాళం) 

న ఆల్లుడు గిరీశం కంచు హీనుదడేమో ఆలోచించేవా?' 

“నౌ కూతురు బుచ్చెమ్మ కాదు 

నా (శ్రీమతి మాతం ఇవాశెందుకో ఒట్టి వ్మెఠరివెంకన్ములా మాట్లాడు 

తోంది.” 

“అభిమానాలు, అపేకలు. లేనివాళ్ళకి మిగిలినవాళ్ళంతా టు. 

ఆఅవుపడ తారు.” 

“సెంటిమెంటు పొరలున్న కళ్ళున్న వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళందరూ 

బొరంగ చేబుల్లా కనిపిస్తారు. 

“పెరటిచెట్లు ముందుకి రాదన్నారిందుకే కాబోలు.’ 
“నేను వాడిపెరల్లో చెట్టునని వాడనుకున్నట్టయితే వాడికిదే మందు!” 
సార్!) అని అటెండర్ లోపలి కొచ్చాడు. 

“ఈ కవరు అతికించెేసి, ఇప్పుడే “తీసు కెళ్ళి చీఫ్ సె కెటర్గారి బంగ 

కాలో ఆయనకి స్వయంగా అందశజెయ్యి. కార్లో వెళ్ళు.” 
“అల్లుడుగారొ చ్చేరండి.? అంటూ కనరు పుచ్చుకున్నాడు. అటెండర్, 

“రమ్మను. 3 

రామచం[దయ్య లో పలికొచ్చేడు. అతని మొహంతో ఏదో కొ త్రకాంతి 

కనబడి చిన్నబుచ్చుకుంది ' సుందరమ్మ. అడేమీ గమనించకుండా అతను నారా 
యణరావుకి నమస్కారం చేసేడు, ఆ నమస్కారం మామూలుగా అల్లుళ్ళు 
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'మామలకు పెను దండాల్లాంటిది కాదు ఆఫీసర్ల కి తాబేదార్లు సపెశే నమపె 
ల్లాంటిది కాదు. విలక్షణంగా వుంది. స్ట డా 

“దిర్హాయుష్య్మాన్ భవ” అన్నాడు నారాయణరావు. 
“ఎందుకూ? కలకాలం కష్టాలు పడమనా?”* అంది సుందరమ్మ, 
“కష__:ఫలే!) అని నవ్వాడు "నారాయణరావు, 

“చేతిలో వున్న ఫలం నోట్లో కెశ్ళేదాకా రూఢి లేనప్పుడు ఇంకా కష్నేఫవే 
అంటూ తత్యంచెప్పి మోసం చెయ్యడ మెందుకు?” గొంతుకలో వెలక్కాయంత 
ఉకోషం అడ్డ౦పడి సుందరమ్మ ఆ క్షణంలో అంతకన్నా అన్లేకపోయింది. 

రామచం(దయ్య వాళ్ళిద్దర్నీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు, వాళ్ళిద్దరూ 
త సక్కడ వున్నట్టు గమనించకుండా ఒకరి కళ్ళలో కొకరు చూసుకుంటూ 

మాట్లాడుకున్నారు. | 

| అని చేతో ఆగమని. సంజ చెసి అమె మాటల్ని తానే అరికట 

“గలిగినంత దర్పహాసం చేసేడు. నారాయణరావు. వ 
“మీరా? నన్నాపుతున్నారా? ఇంకా ఎన్నాళ్ళాపుశారు?” ఆన్న ధోరణి 

వచ్చేసింది సుందరమ్మకి. “మిమ్మల్ని పెళ్లాడినప్పుడే తెలుసుకున్నాను” అని 
ఆమె “హఠాత్తుగా బిగ్గరగా మాట్లాడ సాగింది. “మీకెవరిమీదా అపేక్తలూ అభి 

మానాలూ లేవు. కాపరాని కొచ్చినప్పట్నుంచి చూస్తూ నేవున్నాను. పిల్ల అపుట్టిన 

నాటి నుంచి దినదినం చెబుతూనే వున్నాను, వాళ్ళు పెద్దాళ్ళయ్యాక -ఇహచూస్తూ 
వూరుకో లేక "మొ ర్లెట్టుగుంటూనే వున్నాను... కాని మీరు ఎప్పటికప్పుడు జావ 
గారిపోతూ న వున్నారు. మీ బలం మనకో, మన బంధువుళకో పిల్ల లకో "పని 

కొస్తుందని తెలిసిన సమయానికి అస్త్రసన్యాసం చేస్తూనే వున్నారు. ఇది చాతకాని 

తనమో తెలీదూ; సిగ్గులేని తనమే మో నా కంతకన్నా తెలీదు. అందర్నీ పాలించే 

నారాయణమూర్తి వారిపెరు పెట్టుకుని అయిన వాళ్ళకీ ఆకుల్లోను, కౌనివాళ్ళకీ 

కంచాల్లోను పెట్టడం ఇదేం-బాగులెదు.” 
“సుందరీ! అని గావుకేక పెట్టాడు నారాయణరావు. ఏమిటి, పూల్తాగ 

మాట్లాడ తావు?’ 
“ఏవరు హలో, కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది!” ఆంది సుందరమ్మ 

మళ్లీ బిగరగానె,. 

“ఐసే, షటప్స్!” అని లేచి వెళ్ళాడు నారాయభారా వు, 
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రామచంద్రయ్య నిర్హాంతపడి చూస్తున్నాడు. “ఐమ్సారీ___ అన్నాడు; 

_నారాయణరావలా వెళ్ళగానే. 

“ఆ మాట అనవలసింది నేను బాబూ” అని, ఆద్క-డున్న డూపి కేటు 

కాపీ రిపోర్టు అత నికి అందించింది. | 

అతనది ఆ(తంగా అందుకొని చదువుకున్నాడు. “శ్రీ చీఫ్ స్మెకటరీ 

గారికి; నమస్కారం. పైెనుదహరించిన ఆర్లర్ లో నన్ను ఒకానొక ఇంటర్ వ్యూ 

జరసమన్నారు కాని, కొన్ని కారణాలవల్ల ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిపి నేనిచ్చే 

నిర్ణయం ఎదె నాసరే, అదినా వ్య ర్త రిగత "నిర్ణయమే అయిపోయే (పమాధం 

వుంటుందని భావిస్తూ, సదరు ఇంటర్ వ్యూ చేసే బాధ్యత నేను స్వీకరించలేనని, 

తెలియజేయడానికి మిక్కిలి విచారిస్తూ వున్నాను.’ 

కాగితం క్షుణ్నంగా చదువుకొనిచిరునవ్వుతో సుందరమ్మకు అందించాడు 
రామచంద్రయ్య, “పాజ్జులుమీరు. రాగ ద్వ్యేషాలకి అతీతులై వుండాలి. కనీనం 

మామగార్ని చూసైనా తెలుసుకో లేరా;ి అనొడు, “ఆయన. ఆలా రాసిపంపటం 

మన కుటు౦చానికి కి ఎంతో మేలు, ముఖ్యంగా నాకు అదెంతో ఉపకారం.” 

0 0 0 

“పెద్ద ఫిక్స్లో పెటేశార,నన్ను !'అన్నాడు శివయ్య, గవర్నొ మెంట్ లో 

ఇంకో సె కెటరీ, 

“నేనా?' అన్నాడు నారాయణరావు. 
“తెలుసులెండి సార్. ఎందుకు దాసారు! ఈ ఇంటర్ వ్యూ అసలు మీరు 

కండక్తు బెయ్యవలసిందట, “కారణాంత రాలవ ల్ల” మిరు ఇది స్వికరించలేదట;; 

ఆందుకనే ఈ వురిశిక్ష నాకు విధించారట !” 

“ఉరిశిక్ష కాదు ఏంకాదు. మీరుకూడా అలా అంటే ఎలా?” 

“ఏదో ,ఒకటి; మీ (పసాద మేగా, ఇది? .... చెప్పండి బాబూ చెప్పండి.ఈ 

ఇంటర్వ్యూలో ఏదో పితలాటకంవుంది. రేపు ఉదయం పంపిసారుట, డిపేల్చు, 
ఎంగేజ్ మెంట్సే మీ పెట్టుకోకుండానట; టెలిఫోన్లో పికప్ చేసేరు?” 

“ఇంకేం, దంచెయ్యండి.” 

“క్లూ ఇవ్వండి...” 

క్లూ ఎంఖర్య౦, hana చీఫ్ స్మెకటరీగారికి పంపిన రిపోర్టులో? 

మీ క కాపీ నాకు పంపలేదు.” 
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“ఐసీ-దానికి నేనేంచెయ్యగలను! 

“మీరు సాల్వచెయ్యలేని _నొబ్లెమ్ నను సొాల్వ్చెయ్యగ ననా?) 

“అని చీఫ్ స్మెకటరీగారు అనుకున్నారు 

“మీరు కూడా అనుకుంటున్నారా!” 

“నాకు ముం దేతెలుసు. అందులో సమస్య నేను తప్ప ఎవరైనా సరిగ్గానే 

సాల ్యచేస్తారు.' 

“బసీ_అయితే ఇది మీ స్యవిషయం అన్నమాట.” 

“ఏమా; మీరే ఊహించుకోండి.’ 

“ఏం వూహించుకోనక్కర్లేదు. నే నింకా ఏదో పెద్దఒత్సి డి వస్తోంది 

కాబోలు; చీప్ మినిసరా, ఫెనాన్స మినిసరా, చీఫ్ స్మెకటరీయా, బోర్డు 

మెంజర్యా- వవరున్నారిందులోనని ఊరికే స్పెక్యులేట్ చస్తున్నాను. 

“ఆఫ్కోర్సు వాళ్ళూ వేక పోలేదు, ఈరింగులో.” 

“తెలిసిపోయిందిలెండి సార్ , వాళి వరో వున్నారన్న కారణంచేత 

ఇలాంటీ బాధ్యతల్ని మీరు ఎన్నడూ మరొకరి మీదికి షిప్రచెయ్యలేదు. అంషత 

ఇందుతో ఎవరో మీ స్వంతమనుషులే_” 

నేనేంచెప్పను.” అన్నాడు నారాయణరావు, నిర్హిప్త ౦గా; కొంచెం విష్యం 

రగా కూడా. “ఇప్పటికి చెప్పిందే చాలో ఎక్కువ!” 

“ఇంత కన్నా ఇం కేంచెసారు! అందులో మీరు!” అనుకున్నాడు శివయ్య 

“మిగ్గతాది లేను చూసుకుంటాను హార్. యు కెన్ లీవిట్ టు మి? అన్నాడు 

చిరునవ్వుతో. 

నారాయణరావు అప్పుడు నవ్వాడు. 

శివాయ విష్ణురూపాయ! 
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(పడమటిగాలి అంకునా ఉ గ్రెళం పాశ్చాత్య సంస్కృతి ఆనీ, ఈ 

శెటిల్ చిరంజీవి నగ్నముని *తూర్పు గాలిని చూసేక నాకు త ట్రంది. అతని 

తూర్పు “చనా, అతని “తూర్చుగాలి" విప్లవ ఛాయ. 

నా కథల్లో రెండే రెండు హిందీలోకి త ర్హుమా అయ్యేయి. నేనూ 'కాటూరి 

విజయనొారధి కలిసి రాసినకథ వొకటి కన్నడంలోకి తర్హుమా అయింది, ఆయితే 

ఈ కథమా(తం పొందీలోకీ కన్నడంలోకీ కూడా అనువాదిత మైంది. 

ఈ: కథ కొలినారిగా 192లో జ్యోతి దీపావళి సంచికలో (పచురిత 
మైంది. కనా గ్ర నచ్చిన నౌ కథ "ర్తికలో,* యువ” 1984 సెమ్టైంబరు సంచికలో 

రెండో సారి) 
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సాయంకాలం ఆరవుతూంది. పడ మటిగాలి తాకిడి ఇంకా తగ్గలేదు. 

కంది పోతున్న బుగ్గలమీద నాలుగు నిమిషాల కోసారి “కూటికురాి పొడరద్దిన 

మె తని రుమాలుతో సెదదిర్చుకుంటూ ఊరికి పడమరగా వున్న కనకసుందరం 
గారి బంగళ్లొకి నడిచాను మెలున్న ర. ఎదురెండ; ఎరురుగాలి, చిరాగ్గా వుంది. 

కౌంపొండు గేటుదగ్గిరే నౌ గుండెలో నిరుత్సాహం. దూరింది. పోర్టికోలో 
గాని 'షెడ్లోగాని కారు లేదు. 

మీనాక్షమ్యగారు లేరన్నమాట........ 

గేటు దాటి లోపలి ' కెళ్ళాను. పోర్టికో దగ్గిర మెట్ల మీద కూచుని 
అనుసూయమ్మ ఇన్లాండు కవరు రాసోంది. న్ అలికిడికి ఆమె ఉ_త్రరం మడి 
చేసి :లేచి. నిలబడింది. 

“అమ్మగా ర్లరుల 

"ఎక్కడికెశ్ళేరు?” అనడుగుతూ తలుపు వేపు చూసేను. దగ్గరగా 
నొక్కుంది. పైనున్న అద్దాల్లోంచి కనబడుతున్న విశాలమైన హాలు బావురు 
మంటోంది, 

“*తెలవదంటీలో 

“ఒక్కరే వెళ్లా రా?” 
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“ఆంజినేయులుగారో వెళ్ళారండి.* 
అంజనేయులుగారు లయన్ క్ష్ మెంబరు. పెద్ద సర్కిల్ వుంది, 

బిజినెస్ మాగ్నేట్. 

“ఎప్పుడొ సారు?” 

“తేలవదండి” అనుసూయమ్మ నవ్వింది. నా (పశ్న తెలివితక్కువ 

పశ్నలా దాని కనిపించుంటుంది. ఆంజనేయులుగారితో వెళితే ఎప్పుడొ సారో 

ఎవరూ చెప్పలేరు. అయినా అలా అనడానికి ఏల్లెదు, 

అస నొస్తానని తెలుసే ! ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు చెప్మా?” అన్నాను. 

అది నన్ను నేనే వేసుకున్న (|పళ్న. 
అందుకే నన్నట్లుగా అనుసూయమ్మ మాట్లాడ లేదు. ఆంజనేయులు 

గారొచ్చి ఏదో (పోోగాం ఫిక్సవ్ చేస్తె “ఏందుకు” అన్న [పశ్న వెయ్యకుండా 

బయల్దేరుతారు, మీనాక్షమ్మగారు, ఆ సంగతి తెలిసికూడా అనుసూయమ్మ 

మాట్లాడక పోయి వుండొచ్చు. 

“నేనొ స్తెచెప్పమని ఎమైనా చె ప్పేరా!” 

చెప్పి వుండరు. కనీసం “ఆ బాబొస్తె కూర్చోబెట్టి మనైనా చెప్పి 

వుండరు. అసలు అనుసూయమ్మతో మాట్లాడ్డానికే తీరుబాటుండదు ఆవిడికి; 

ఆంజనేయులుగారొ స్తే. 

“సరే, ఒచ్చేక; నే నొచ్చి వెశ్ళేనని చెప్పు!” అని వెనక్కి తిరిగాను. 

సడమటిగాలి వేడికంపే తీక్షణమైన బాధేదో కలిగింది. రాకహోయం'ే 

బాగుండేది. కానిరాకుండా యెలా వుండ గలను? 

“ఆరు గంటలకి రండి, అప్పుడె లె యెవరూ వుండరు. అన్నారాఏపె, 

ఈ స్ త్రో (ప్మోగాం ఇంట్లో యెవరూ లేనప్పుడు పెట్టుకుంటే చావుంటుంగే& 

మా పూర్ణ వుంకే మిమ్మల్ని మాక్ చేస్తుంది. ఆరింటికి అది ఆర్డ్స్ స్కూల్ 

కెళ్ళిపోతుంది. నే నొక్క-దాన్నే వుంటా నింట్లో” అని ఏవరంగానూ చె ప్పెరు 

మీనాక్షమ్మగా రు. 

బోలెడు అశలతో వొచ్చాను. నన్ను రమ్మని ఆవిడ ఎక్కడికో ఇళ్ళ 

సోయారు.... “తెలవదండి” అనుకుంటూ ఈ అనసూయమ్మ వొకతి 
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అయి తేనేం, అది సో కం(టోల్లో నేదు, అదీ ఆవిడ చుట్టూనే తీరుగుతోంది, 

హాల్లో పెలిఫోనుంటుంది, ఆంజనేయులుగారింటిలో టెలిఫోనుంది. ఫోన్ చేసి 

“నేనొచ్చానండి, మీరన్న (పకారం, మరి మీరు వెంటనే వొచ్చెయ్యండి” 

అనగలనా*+ అన్నను, ఒక్క నీవే నాకు; పెక్కు నేనులు నీకు.* నా వ్మెరి 

గానీ, ఆంజనేయులుగారూ అవిడా ఈ వేళప్పుడు ఆయనింటి కెందుకు వెళతారు? 
“గేటు తీసినవారు దయచేసి గేటు మూసి వెళ్ళండి” 

ఆమా ఆయన పన్లస్నీ అలాగే వుంటాయి. ఏది చేసినా ఎడ్యర్ మెట్ 

చేసినట్లే! ఈ బోరు మహిమ ఎలాంటిదంటే; మా యింటికి దొంగతనానికొచ్చిన 

వాడైనా సరే; గేటు ముయ్యకుండా లోపలికి రాలేడు; గేటు ముయ్యకుండా 
పారిపోడు!” అన్నారు Pram ఆ బోర్లు బావుందని నేను మెచ్చు 
కున్నప్పుడు. 

మీనాక్షమ్మగారు తమాషాగా మాట్లాడతారు, అంతకంటె ఆకర్షణగా! డెస్ 

చేసుకుంటారు. (డెస్ అయిన దానికంటే స్మార్ట్గా విహెప్ చేస్తారు. బిహేవ్ 
చేసిన దానికన్నా అద్భుతంగా పాడుతారు. 

_ "ఇంకా ఇవికాక నీకు తెలియంది మరోటుంది!” అన్నారు ఇన్కమ్ 

"పేక క్సాఫిసర్ రామస్వామిగారు; కొంటెగా నవ్వి.  .. 

“అదేంటండోయ?” అన్నాను, తెల్లమొహం చేసి. 

ఆయన అంతలోనే తేల్చేస్తూ “అన్ని టికంటా కూడా, ఆవిడ ఈ వయ 

స్ఫులో కూడా ఇంత అందంగా వుండడమే గొప్ప!” అన్నారు, అది ఆయన 
చెప్పదల్చుకున్నది కానే కాదని స్ఫురించేటట్లు. 

రామస్వామిగారు సంగీతం గురించి ఆర్లికల్స్ రాస్తారు, ఆయనతో మీనా 

షమ్మగారు చాలొ కోడ్ గా వుంటారు. అలా వుంటారని కనకసు ౦దరంగారికి 

కూడా తెలుసు. ఓసారి మీనాక్షమ్మగారు ఏదో సంగీత కచేరికి వెళ్ళి చాలా 
లేటుగా వచ్చేరని కనకసుందరంగారు ఆవిడమీద నా ఎదురుగుండానే చిరాకు 
పడ్డారు. “రామస్వామిగారు వచ్చేడా, కాన్సర్డ్ కి!” అని అడిగారు కనకసుందరం 
గారు. “ఆయన నా మ్యూజిక్ మీద మంచి మంచి కామెంట్స్ రాస్తారని మీ 

కాయనమీద అనుమానం!” అన్నారు మీనాక్షమ్మగారు. “అనుమానం ఏం లేదు 

నమ్మక మె” అన్నారు కనకసుందరం౦గారుం 

కాలింగ్ బెల్ మోగింది, వరండామీద. 

గేటు అప్పుడే మూసేను, తల ఇంటివే పు తిరిగి ఉండడాన్ని అనుసూ 

యమ్మ లేవడం కనబడింది. 
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ఇంట్లో యెవరో ఉన్నారు! 
యామినీ కళ్ళలో కదలాడింది, 

యామిని ఇంటిలో వుంచే హాల్లో ఓగంట వెయిట్ చెయ్యవచ్చుయామిని 

మాట్లాడదు. కూచుంటానని నేనం కే ఘేగకె జెన్స్, (_డింక్స్ నొమీద ఏసిరికొడ్తూ 

పేబనై జింగ్ ధోరణిలో పడిపోతుంది. నాకది బాగా వుండదు. గంటసేపు 
మీనాక్షమ్మగారి కోసం వెయిట్ చెయ్యాలం"కే రెండు Gye: ఉండీ 

తీరాలా? 

వెయిట్ చెయ్యడం ప్రాబ్లెమే. | 

మీనాక్షమ్మగారు * ఇండిఫినిట్లీ లేటు” నడుస్తున్న (టెయిన్ లాంటివారు. 

ఆవిడకోసం వెయిట్ చెయ్యడం ఇంకా పెద్ద (ప్రాబ్లమ్. 

మీనాక్షమ్మగారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ. యామిని కెదురుగా కూర్చోడం. 

సొలూక్టిషన్ 'లేని (ప్రాబ్లెమ్! 

కౌని తే బట ట్లు లేదు. 

యామినీ పూర్ణతిలక. కనకసుందరం మీనాక్షమ్మగార్ల (సథమసుపుతి5క., 

బి.ఏ. ఫైనల్ పరీక్ష మూడేళ్ళనుంచీ (వాస్తున్న అసూర్యం పళ్య! మోడర్న్ 

ఆర్ట్ ' నేర్చుకుంటూ, మోడర్న్ ఆర్ట్ కన్నా అయోమయం దుర్మ్గాహ్యం ఆయి 

ఫోయిన “హెబా గరల్. ఇంట్లోంచి సరుగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది. ఆమె 

మాట్లాడితే ఏనాలనుంటుం౦ది. కొని ఏంటే మొహం మొత్తుతుంది మరి. 

కస్తార్రీ మేష్టారూ! మమ్మీ టొన్లో కెళ్ళింది; అర్జంటుగా జడ్డీగారి మీ 

నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తేను.. . వన్నార్ టూ అవర్లో రిటర్నయిపోతుంది. 

మీరొ స్తే ఎన్ గేజ్ చెయ్యమంది. ప్రీ పీజ్ కమిన్.” 

“ఆంజనేయులు గారితో వెళ్ళారని అనుసూయమ్మ అంది?” అన్నాను. 

ఉద్లోంట్ర్. మెండ్ వాట్ దట్ డర విచ్ పెగ్ 1 

నిస్సహాయంగా. ఆమె వెంట నడిచాను. 

“కీ చేంటీ, అలా వున్నారూ?” అన్నాను. 

ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తిరిగి చూసింది యామిని, “ఎలా వున్నా నేం?" అని 

డబొయించింది. 

“బాగా అలిసిపోయినట్టున్నారు?” 

అంతేకాదు. ఆమె మాట్లాడుతూ వుంటే ఆల్కహాల్ వాసన వస్తొంది, 
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జుట్టంతా రేగి వుంది. కళ్ళు న్నిదమత్తును సూచిస్తూ సగమే విడి వున్నాయి. 

నిదకోరుకుంటున్న కశ నిదనుంచి అప్పుడే తెరిచిన క్షక్లో తెలీడం లేదు. 

మీనాక్షమ్మగారుంచి ఈమెని తాగనివ్వరు. ఆవిడకాసా అలా. వెళ్ళనిచ్చి ఈవిడ 

గారు ఓ (డింక్ పోసుకొని వుంటుందనుకుని భయపడ్డాను. 
మె'బ్లకి- వరండా దాటి హాల్లో కొచ్చేం. 

“ఓహ్!” అంది యామిని చితమెన పోజులో వొళ్ళు విరుచుకుంటూ 
“క 'షుడావ్ ఫాలెన్ ఎస్లప్ ఇన్ మినిట్స్?” అంది. హాలు చివర వీరువాకి 

నిలువుటద్దం ఒకటి వుంది. అక్కడికి తొందరగా వెళూ మధ్యలో ఓసారి ఆగి, 

“విచ్లా వున్నానా” అంది. మళ్ళీ అవయవాలు తొందరగా కదిలేటట్లు చురుగ్గా 

అటు తిరిగి అద్దం దగ్గిర చేరింది. “గాడ్! ఐ లుక్ సో హారిబుల్'” అంది. 

హాలు తలుపు దాటి లోపలికొచ్చింది అనుసూయమ్మ. “బాబూ. దీనిమీద 

ఎడసు రాసిపెటరా 1” అని నాకు ఇన్హాండు కవరు అందిస్తోంది. 

యామిని తన గదిలో కెళ్ళింది. 

| “బంటుపిల్లి నారాయణమూర్తి; ఫిట్టరు, డీజిల్ వర్కొషాపు; ఖర్గపూర్ 
రైల్వే ఫేషన్” అనసూయమ్మ చెప్పిన అడస్ రాస్తున్నాను. 

“ఇందాక మీ రొచ్చినప్పటికి పెద్దమ్మాయిగారు తలుపులేసుక్షుని గదిలో 
కూర్చున్నారండి. మీ రొచ్చారని చెబితే తిడతారని చెప్పలేదండి” అంది అనుసూ 
యమ్మ నింపాదిగా. 

“ఊఉ త్తరం రాసుకున్నదానిని ఎ్మడస్ రాయలి వూ?” అన్నాను. 

“ఇంగ షచ్చరాలు నేనాస్తె అ ఉత్తరం ఎళ్ళదండి.” అని నవ్వుతూ 

కవరు అందుకుంది. 

అనసూయమ్మ తిన్నగా యామిని గదిలో కెళ్ళింది. నేను టీపాయ్ 
మీదున్న సినిమా పత్రిక ఏదో తిరగేస్తున్నాను. రెండు నిముషాలె వుంటుంది. 
యామిని పెద్దగా శకేకలేస్తూ హాల్లో కొచ్చింది. వెనకాల ముద్దాయిలా అనుసూ 
యమ్మ వసోంది. 

“ఎప్పుడూ నువ్వింతే! సరిగ్గా గెస్ట్ లెవరో వొచ్చినప్పుడే సీ కర్షంట్ 
పన్లు తగులాయి. వాళ్ళకి కాఫీలివ్యాలో టిఫిన్ల ౦దించాలో అని ఎగ్గొట్లానికే చూసా 

వెప్పుడూనూ. నీలాంటి డొ మెస్టిక్ సెర్యెంట్సుంపే మా _పెస్తీజ్ నిలబడ్డ ే!... 
మమ్మీ ఎన్నిసార్లు చెప్పింది నీకు! తన (ఫెండ్స్ వస్తె వాళ్ళని నువ్వు సరిగ్గా 
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/ (టీట్ చెయ్యడంలేదని? మమ్మీ రమ్మంది కదాని మాస్థారొ స్తై రాగానే జస్ట్ 

కాజువల్గా లేరని చిశే పసి అయన్ని సొమ్మనేశావు! సరే వెళ్ళు! మమ్మీ 

రాగానె చెబుతాలే, నీ పనికి అంటోంది యోమిని. 

“ఇప్పుడే వచ్చేస్తానమ్మా! అమ్మగారొచ్చేసరికి ఇక్కడుండకపోతే 
అడగండి” అంది అనుసూయమ్మ. 

“సర వెళ్ళన్నానుగా. క్ష 

అనసూయమ్మ వెనక్కి నడుచుకుంటూ నావేపు ప్పీజింగ్గా చూస్తూ 

తలుపు దగ్గిరిగా లాగి హాలు దాటింది. 

“లెటర్ రాసిందట; అదిప్పుడే పోస్ట్ చెయ్యాలిట! బడీ బిచ్! దాని 

పన న్గన్ని అర్హం శు” అంది యామిని కోపంగా. మళ్ళీ అంతలోనే “కె ండ్'గా అయి 

పోయి; “నా రూమ్లో కూర్చుందురుగాని రండి మేష్టారూ. ఐ వుడ్ లైక్ ఎ 

బాత. మీన్ వై ల్; మరునా బొమ్మలు రూద్దురుగాని- నో న టై. రింక 

పోస్ట్పోన్ చెయ్యడానికి ఏీల్లెదంశే. నేను robs వేసినవి మీ 

రొక్క_టీ చూ శ్శేదు. దటీజ్ "వెరీ మచ్ అన్లైక్యు.” అంది. 

నేనేడో అందామని గొంతు సర్దుకున్నా, నంతే. హాలు తలుపు దగ్గిరికి 

పరుగెత్తుకెళ్ళి ద్వారం దగ్గిర నిలబడి “జస్పెమినిట్ ” అంది. గదిలోకెళ్ళి; అందు 

లోంచి మీనాక్షమ్మగారి గదిలోకి పున్న తలుపు తెరిచి అందులోకి వెళ్ళింది. 

మీనాక్షమ్మగారి గది తలుపు హాల్లోకి కూడా తెరిచివుండగా; సరాసరి వెళ్ళక ఈ 

రూట్ ఎందుకా ఆని ఆశ్చర్యవడుతూనే ఆమె నన్ను రమ్మని తల ఆడించి వేసిన 

ఆజ్ఞ పకారం మీనాక్షమ్మగారి గదిలోకి వెళ్ళాను. 

ఆమె, ఎరియో సిట్ ప ప్ల గ్ మెయిన్స్లోంచి తీసి, వె రంతా పొందిగ్గాచుటి; 

స్పీకర్లు రెండూ. దానిమీద సేర్చింది. బాలమురళీకృష్ణ రికారులున్న అట్ట పె 

తను తీసుకుంది. సరియో, స్పిక ర్లూ నను తీసుకున్నాను. ఇద్దరం హాలుకి అడ్డంగా 

నడిచి, ఈ వై పున చివరగా ఉన్న ఆమె గదిలోకి వెళ్ళాం. 

భ్ పీజ్ వి పీటెడ్, మాష్టారు. తరత కంఫర్లబుల్ గా లేకపోతే బెడ్ మీద 

కూర్చోండి. ఎక్స్క్యూజ్మీ=” a నుంచంమీద డన్లప్ బెడ్ మీద అడ్డదిడ్డంగా 

పడేసివున్న కట్టువిడిచిన గుడ్డల్ని న దూర౦గా పారేసింది. కొన్ని యాద్భచ్చి 

కంగా స్థాండుమీద పడ్డాయి. 

స్టీరియో ప స్ప గ్ మెయిన్స్లో పెట్టింది. స్పీకర్లు రెండింటినీ వేరుచేసి వాటి 
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పిన్సుని సాకెట్స్లో పెట్టింది. “రికార్డ్ పెట్టుకోరు” అంది వొయ్యారంగా 
వొంగి కళ్ళతో నవ్వుతూ. 

నేను తలాడించాను; *వేసుకుంటాలే" అన్నట్టుగా. 

“నా; 'అెల్మి వాట్ వుడ్యు హాప్?” 

“రం న్లో! డోన్ బాదర్ .యువర్ సెల్ఫ్” అన్నాను. నా మాట నాకే చిరా 
శేసి నె తీమీద ఒకటిచ్చుకో వాలనిపించింది. 

“ట్రీ, కాఫీ, గోల్డ్ స్పాట్: కోకాకోలా: ఎనీ థింగ్ యు వాంట్” 
కొంటెగా నవ్వి స ఇ _డింక్స్ యు వాంట్ !” అంది. 

“ ఒద్దండీ. 5 

“మమ్ము నన్ను చెడ్ చేస్తుంది! మిమ్మల్నలా వది ల!” 

ఈ ౧ శావటకో చెపాగా!” 

“నో! యు మస్ కేక్ సమ్థింగ్. ఆల్ రైట్. మీరెలాగూ చెప్పరు, 
నేనే సెలక్స్ చేసి తెస్తాను. నో ఛాయిస్ ఫరొ యు నాలొ 
ఈ లోప్పగా బుజంమీద వేసుకున్న చీరా జాకెట్లూ ఎటాచ్ డ్ చాత్రూం 
తలుప్పమీద పడేసి. “ఎక్స్కళ్యూజ్మి ఫర్ ఎ (బీఫ్ ఎబ్బెన్స్. * అంది. ఆటో 

మెటిక్ గా తాళంసడిపోయిన గదితలుపు తెరిచి హోలువై పు పు వెళ్ళింది, 

నేను లేచి; “దేవాధిదేవ శ్రీ వాసుదేవ” రికార్లు ఏరుకుని ప్రేయర్ స్పీడ్ 
ఎడ్డస్ట్ చేసుకుని; రికార్డు స పెట్టి ఆన్ చేసే సీను. మధురమైన చాలమురశీ 
కృష కంఠన్వరంలోంచి మహత రమెన సంగీతం వినే మత్తుకి సిద్ధంకొనాగాను.. 

రెండు నిముషాలె ౦ది. 

చేతిలో పెద్ద ౮ రె క్వేసె నుజు గాస్తో గదిలో అడుగు పెట్టింది యామిని. 

గ్లాసులో ఏదో (డింక్ వుంది, విస్కీ సోడా కావచ్చు; సుగంధి షర్బత్ కావచ్చు, 

రంగును బట్టి చస్పడం కష్టం, రుచిచూ స్తే తప ప్ప తెలీదు. 

కలను పెద్ద చప్పుడుతో మూసి; * కం యులెక్ ఇట్ . ఓసారి 

మమ్మి ఆఫర్ చేస్తే సే పుచ్చుకున్నారు. * అవి గ్లాసు నాకు అందించబోయింది. 

నేను వద్దన్నట్లు చెయ్యాడించాను. 
“డింక్ తీసుకుంటూ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చెయ్యండి నర్సరాజుగారూ; 

బావుంటుంది” అని ఆపుకోలేని నవ్వుతో అంది; యామిని. ఆమె తొడుక్కున్న 
“గురూ షర్ట్ మీద ఏదో ద్రావకం ఒలికిన చిహ్నాలున్నాయి; మెడ ధగ్గర$ 

రొమ్ము మధ్య; ఇంకా లోపలికి జాలువారి [కిందికి (పవహించినట్టు._ 
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ఈ మె ఇందాక నను రాకముందు కొంచెం తొగిందన్నది భాయం. మళ్ళా 

ఇప్పుడు మరో గ్లాస్ (ఫిజ్ దగ్గిర నుంచునే గల్ఫొచేసినట్టుంది. “రా” కొపేడం 
అ 

దొకౌ వచ్చిందా? 

శర ఇట్స్ లెఫ్ట్ టు యు” అని గ్లాసు నాకు చాలా దగ్గిరసా “పెటీ 
౧ a) 

సింది. “షెల్స్లో మీదనే వున్నాయి నా పిక్చర్స్, అవి చూడ్డంమ్మాతం మర్చి 

పోకండి; మ్యూజిక్ లో పడి. మీకూ మమ్మీకి మ్యూజిక్ వుంచే మరేమీ అకు 

Dh అఫ్కోర్స్! సెన్! పెద్ద అర్జీస్టునని క్రెయిమ్ చెయ్యనుగానీ; ఆర్ట్ 

ఒక పర్వత మైతే దాని స్టోహ్స్మీన కొటిన సలీలు, నా బొమ్మలు!” అని అల్లరిగా 
లు స్తీ, రు శం og) | 

చూస్తూ బాత్ రూమ్లో దూరింది యామిని. 

క ర్యవేళ్ల నాం 

ఆరు శ|తువులను rT 

అంటున్నాడు బాలమరళీకృష్ణ వాసు దేవుడితో దీనంగా. 
QO 0 OQ 0 

కింద పేడు నే నిక్కడి పి.జి. సెంటర్లో యమ్మే చదవడాని కొచ్చిన 

కొత లో; డాకర్ చందశేఖరంగారు నన్ను కనకసుందరంగారికి పరిచయం 

చేసేరు, 

కనకసుందరంగారు పడమటి దేశంవాడు. పెద్ద ఇంజనీరు.మూడెళ్ళ (క్రితం 

వరకు (శ్రీశైలం (ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడట. కౌంట్రాక్త ర్ల దగ్గిర బాగా 

డబ్బులు కోళ్సేసి గవర్నమెంట్ స్టోర్స్లో సరుకు మాయంచేయించేసి; ఇలాగ 

ఇన ప్పెట్టికి లకార గుణింతం నేర్సేడట. (పభుత్వంవారు ఇత న్నేదో చెయ్యాలనీ 

ఈయనే మో (పభుత్వంవారు తననేమీ చెయ్యకుండా చూసుకోవాలవీ _పయత్న 

(పతి యత్నాలుచురుగ్గా జరగ్గా; ఈయన _ రిట్రైరైపోవడమనే మధ్యే మార్గం 

దొరికిందట. ఇప్పుడు కాంటాక్టులు చేస్తున్నాడు. డిపారుమెంటులో పెద్ద పెద్ద 

ఇంజనీర్హంతా ఎరిగున్నవాళ్ళు కావడంవల్ల ఈయన పని మాడుపాళ్ళు పిమెంటు 

అరుపాళ్ళు ఇసకా వేసినట్లు “కాం[క్రీటూగా వుంది. 

కనకసుందరంగారి భార్య మీనాక్షమ్మగారు, ఆవిడ పెద్ద సంగీతవిద్వాంసు 

రాలు. ముప్పై ఏడేళ్ళు. చెంబె వై ద్యనాధ భాగవతార్; జీ. ఎన్, వాలను బ 

హ్మణ్యం; మధురి మణిఅయ్యర్ ; మొదలైన తమిళ విద్వాంనులతో ఆవిడకి 

సన్నిహిత మెన పరిచయం వుండేది, వారి శుథూష ఆవిడ కొక పెద్ద “ఏ సెట్ ౪” 

మీనాక్షమ్మగారి ద్వారా కనకసుందరంగారి డబ్బులో చెస్పుకోదగ్గ భాగం సంగీత 
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పరి|శ మమీద ఖర్భవక తప్పలెదు, మాంచి పేప్రికార్షరు; లెక్క లేనన్ని "పేపలు 

సరియో, అంతులేని రికొర్తులు: ఇలా, ఇంట్లొ ఆవిడకొక పెద్ద మ్యూజిక్ లె(బరీ 

వుంది. చుట్టుపక్కల ఏ వూళ్లో సంగీతకచేరి జరిగినా, కుటుంబం యావన్మంది 

కార్డో వెళ్ళి పా్యటన్ టిక్కెట్స్తో ఏని రావలసిందె. సంగిత విద్వాంసులనీ, 

సంగీత కళాభిమానులనీ ఇంటికి ఆహ్వానించి విందులు మందులు ఇవ్వడం వొక 

(పథ్యాతమెన హావీ, ఆవిడకి. 

వాళ్ళ రెండో అమ్మాయి హేమలత: నా దగ్గిర ట్యూషన్ చెప్పించు 
కోవడం ద్వారా నాకా యింటితో సంబంధం ఏర్పడింది. నాది చ్మిత్రమెన కెరీరు, 

స్కూల్ ఫైనల్, పి.యు.సి.ల్లో మేధమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట; బి.ఏ,లో హిస్ 

రీస్. తెలుగు, బియో్యడీ చదివి మూడెళ్ళు టీచర్ సర్వీసు, సడీ-లీవుమీద ఎం.ఏ 

చదువు: అందులో స భైక్టు ఇంగ్లీషానూ. "హెవమలత రెండుసార్లు మె[టిక్ 

తప్పింది, ఇంగ్లీషు, మేక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస9 ఇంగ్లీషు మీడియంలో చెప్పాలిట: 

తెలుగు మా|త్రం తెలుగు మీడియంలో చెబితే త ఫా అన్ని చెప్పగల టీచర్ని 

నేనొక్కణ్లే దొరికినట్టుంది. అవన్నీ అలావుంచి: సంగీతం అంటే చెవి కోసు 
కునే గుణం, అభిరుచీ నా కుండడం వల్ల నె నాకా యింట్లో (ప వెశం దొరికి౦ 

దనక తప్పదు, నన్ను మొదట వారికి పరోక్షంగా పరిచయంచేసిన డాక్టర్ 
చం|దశేఖరంగారు ఒక సంగీత కచేరీకి యధాలాపంగా రావటం త తటస్థించింది. 

అప్పుడాయన నన్ను కనకసుందరం దంపతులకు (పత్యక్షంగా పరిచయంచేసేరు 

“పకౌడిడిట్ ' హాపెన్ యు ఆర్ హియర్?” అని కనకసుందరంగారు. ఆశ్చర్య 

పడడం: “వికాజ్. ఐ లవ్ మ్యూజిక్” అని నేను చెప్పడం, “దెన్ వుయ్ షుడ్ 
అవ్ టు కేక్ హిమ్ టు అవర్ ఫోల్డ్” అని మీనాక్తమ్మగారు సెటిల్ చేయడం 
జరిగాయి. 

హేమ కాన్వెంట్ పిల్ల. ఇంగ్రీమ తప్ప తెలుగు అసలు మాట్లాడేదే కాడు. 
అనసూయమ్మకి కొంచంకూడా ఇంగ్లీషు రోదన “| పయిమరి వాంట్ ఏ” 'తెలు 

గులో “ఎక్స్ పెస్” చెయ్యవలసి వస్తోందనీ విసుక్కు నేది. ఆమెకి ట్యూషన్ 
చెప్పటం ఒకానొక మరపురాని అనుభవం: అగ్నిపరీక్ష కూడాను. 

వారానికి ఆరురోజులు; రోజుకి మూడుగంటలు చొప్పున చెప్పాలి. 

మూడు గంటల్లోనూ “రాజ్ కపూర్ సినిమాలాగా” రెండు ఇంట ర్వెల్స్ ఉందేవి. 

ఒకసారి డ్రంక్ తీసుకొని, వౌళ్ళ మమ్మి దగ్గర “బషప్ ఇం నచ్చేది.మరొ 
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సారి వెళ్ళి “డెస్ చేంజ్”. వేసుకొ? 
ణల 

tbs ~~ చిన ఈ రెండు ఇంట ర్వెల్యూ, తరవాత 
చెప్పట యే సబ్దక్షులు నెమరేసుకోడా నికి గోకి FEST 

టూషనో బుమ్లో నేకాక, ఎప్పుడూ రూడ్తా హెమ నా కిడురుగా టి 

లెదు. సోఫా సెట్లో భాగంగా పండే సోషాడో వ ఈ దా భూ  WOG JP స పక్క Mon పీలయి 
నంతవరకు చడుపష్పు చెప్పనీకండా నస్ను Ma దార్ పటి 
స్టోరిస్” 66 $s గ్ వీ 

tr ల} 

కామిక్ క” వర్గించుకుంటూ ఫెన్ఫన నవ్వు 

eae క్రి. గడీకోసారి “నా డుయు లైక్ ద 
ఫీల్ ఐ లుక్ ఇన్ దిస్ అనో _పళ్నిం? 

“ఎక్సలెంట్ ” అనో * వండర్ఫిల* అనో, “ఫెంటాసిక్” అనో “సాక్ ల్పచ, డోలి 

చెవితే లాభంలేదు. “సెలిట్ అండ్ 'అల్మియార్” ట్. నా వెయి 

మీడెసుకుని “యార్” అన్నందుకు “సారీ” చెప్పేసేది. మొహ 

అట గ ౮ ) a జ ళన న్ జా జ rae woes కనబడుతూ: తనకంటె ఏడేశ్ళే పద్దజ అయిన 
“<u a న్ అందా దక అద నా యువకుడి దగ్గిర అంత రబ్ గా పుండె ఏ యువతి అయినా లే అగ్ని 

పరక కదా. చెయ్యి చురక్కుండా కాలు జారకుండా ఆ గొంథె రూపాయల 

ఉద్యోగాన్ని ఆలా కషంతో నెట్టుకొచ్చి చివరికెలాగో హేమ A= పాస్ ఆని 

పించను. హేమ ఖ్ ట్యూషన వల్ల లనే పాసయిండని నేను గర ల న్నరోజు, 

వాళ్ళ మమ్మి నన్ను థేంక్ చేస్తున్నరో జు, రిజల్  వచ్చినరొ జు, హామ నాగురించి 

చాలా నిర్ణయగా వ్యాఖ్యానించింది. తను లెసన్స్ ఎగ్గొట్టడానికి చె సిన (పయత్నాలు 

టి. నస పసిగట్టలేక బోయానసీ, తను నన్ను ఎటాక్ చెయ్యడానికి చేసిన 

ph మాతం వితీ సాండయ్యాననినూ. రండూ వి దొ షాక చర్యలు, నెను 

రెండిట్నే విజయవంతంగానే ఎదుర్కొన్నాను. అది (గహించి నన్ను కాంప్లి 

మెంట్ చెయ్యవలసిందిపోయి, ఇలా కామెంట్ చేసిందన్నమాట. బోనీ, కనక 

సుందరంగారై నా నా వేపు ఒకమాట వెయ్యలేదు. పెగా దట్స్ (టూ మై చెల్ 

యువర్ నచ్ ఎ డామినేటింగ్ ఫిగర్! అంతెందుకు? డిస్టీరిక్స్ జడ్ద్ మాధవయ్య 

గారంత ఎల్లర్లీ ఫెలోకూడా నేనొక్క_ళ్లే వాళ్ళింటి కెడితె “వై డుయు కమ్ఎలోన్” 
అని మీద పడిపోతాడంతే. “బింగ్ ఎట్ లీస్ట్ యువర్ సెకండ్ పవ్, నెక్ట్స్ 

అమ్” అని (పొధయపడతాడు. మీనాక్ష్తమ్మగారు మాత్రం నా వేపు తియ్యగా 
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చూసీ సన్నగా నవ్వేరు, “సో యువార్ నాట్ సెడ్యూస్ట్... ఓకే, లీవిట్ టుమిఎ" 

అని అరం చెప్పొచ్చు, కొని ఎవరితో చెఫ్పుకోడ౦?....తలచుకోడ మే (సమాదం 
@ 

కదా. 
ఖా! లు జి న ఇ. అన, అ 1 

మీనా క్షమ్మగారికి చాలమురశీకృష్ణం గు యిష్టం, ఇష్ట మెమిటి, వెరి! 

i a గ్గ ఆడ్ ప gee నో న 

ఆయన రికార్డ్ లన్ని కా నస రాపిడ్, ముఫ్ఫై నల భై న. దూరంలో ఎక్కడ 

బాలమురళీకృష్ణ కచేరి జరిగినా ఆవిడ అక్క డికి ముందుదొో జు వెళ్ళిపోయటంత 
[a 

హడావిడి చేస్తారు, వీలుంటే వెళ్ళిపోతారు కూడాను. (ఫంట్ రోలో కూర్చుని; 
. మూలాన 

ఆయన పాడినా, పొడకపోయినా, నవ్వినా, వెనక్కి. తిరిగి ఎవర్నో _ప్రనుతో 

సలకదించినా స్వర్మససారం సందర్భంగా “గానాలోచనిలతో తలపెశే తినా; 
ఆటని Comm అం 

ఆయన్నే చూస్తూ మెర్ ఆఫ్ అడ్మైర్లో పడిపోతాయి. బేటరీతో పనిచేసేదో; 
అన. మ ఆటవా 

కరెంటుదో; ఏదో చన కుప్రికౌర్షర్ మీద ఆయన కౌన్ సర్ట్ అంతా ముందు 

గానే పర్మిషన్ తీసుకుని రికార్డ్ చేస్తారావిడ. ఇంటికొచ్చాక అది మళ్ళీ “పే! 
ఉు అణాల స, 

చేసి; తన్మయత్వం చెందుతారు. రెండు మూడు వారాలపాటు మా కందరికీ 

మురళీ గానాన్ఫుతం (పసాదంలా పంచిపెడతారు, 

మినాఉగారికి నాలమురశికృష్టం పేనే తొక అయన ఆడె రర అంటీ 

కూడా సల్ల మాలిన యిష్టం. బాలముర కృష్ణ పాడిన సదాశివ (బహ్మాందర్ 

కీ రనలు సరిగా అయన బాణీలో ఆయన సంగతులన్నీ తుచ. తస్పకుండా వేసి 
wr) ( 

సాడగలనని నా మీద ఆవిడకి ఎనలేని అభిమానం ఎర్చోడింది. “ఇమికేషన్ 

ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ వేస్ ఆఫ్ ఎసిసియేషన్” ఎని నన్ను భాలముఠళీకృష్ణ 
ర రఫి 

అడైైరర్బ్లో కరిషప సే రాఏడ,. ఆందువల్హ కొంత నష్టపోయినా, మీనాత్షమ్మ 

గారి అపుల్లో లిస్తప అయిపోడంపల్ల ఆ నషం కాంపెన్చేట్ అయిపోయిందని 
వాం 00 ae he ఘు 

చెప్పొచ్చు. డొారర్ చం|దశేఖరంగారు నిన్ను వాళ్ళింట్లో బాను టూ్య్యూటర్ గా 
సె ఈల లా గా 

(ప్రవేశ పెట్టిన కొన్నాళ్ళకి వా గురించి ఆవిణ్ని అడిగేరు; “హాప్ జుయు లైక్ 
దిస్ యజ్మాణ” ఆని. దాని శావిడ ఉదారింగాొ సష్వసి; స్టా బోర్డ్ లో నాల 

నురళశీకృష కొన్నర్ల్ చేసే సెజ్ ఉందిగా; ఆ సెజ్ మీద ఈయనున్నారు* 
భు చు చు cD 

అన్నారు. బహుశా తంబూరా పడూ సుంటానేమో అని గర్వపడాను, చంద 
(గా ae 

శేఖరంగారు. ఇస్క మటాక్స ఆఫిసర్ రాఘుసామిగారు; సూపరింజెండింగ్ 

ఇంజసిళ్ రఘునాథరాజుగారు విబినెస్మాన్ ఆంజనేయులుగారు, సిమెంట్ డీలర్ 

సుబహ్మణంగాయః అన్నట్టు సుర్చి పోయాను; ఎక్స్ ఇంజసీర్ అండ్ (పజెంట్ 
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కౌన్దారిక్తర్ డీఎఫ్. కనకసుందరంగారు. ఎందఠపంజే నా క్రీ? బృిందావసమది 
అందరి దీ= 

హేమవాళ్ళ బాబాయగా రింట్లో వుండి ఇంగ్లీషు మీడియమ్ కాలేజీలో చద 
వడంకోసం హెదరాబాద్ వెళ్ళిపోయిన దగ్గర్నుంచీ మీనాక్షమ్మగారు నామీద 
స్పెషల్ ఇనరెస్ చూపిస్తున్నారు. నన్ను గాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాలని దీక్షపట్టా 
రావిడ, Ws క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నెర్చిసానన్నారు. నన్ను విజయవాడ తీసుకెళ్ళి 

అలిండియారెడియో ల్ లెట్ మ్యూజిక్ సెక్షన్లో ఆడిషన్ "టెస్ట్ చేయించేరు, విజయ 

వాడ శకేర్యదంనుంచి వెలువడే నా లైట్ మ్యూజిక్ (ప్రోగాంకోసం నేనీమధ్య 
కొన్ని పాటలు (ప్రాక్టీస్ చేసేను. అవి 'పేవ్చేసి, తీరిగ్గా రెండుమూడు . గార్లు 
విని ఎనలైజ్ చేసానన్నారు మీనాక్షమ్మగారు. ఈ మధ్య నే నావిడతో. ఆవిడ 
రూమ్లో కాదుగానీ. క కార్లో, కారిడార్లో; పిక్చర్ హౌ సెస్లో, కాన్యర్ట్ 

ల్స్లో; “ఐవజ్ ఎలోన్ నిక్ హర్ సెవరల్ టైమ్స్!” ఇవాళ; “బట్ ఫర్ 

ది బె సెడ్ మంకీ ఆఫ్ ఎన్ ఆంజనేయులు: ఐ షుడ్ హాఫ్ వీన్ ఎలోన్ లా 

హర్ ఇన్ హర్ వోన్ రూమ్!” అని చెప్పొచ్చు, 
= వ్ర న్న్న 

యామినీవూర్హతిలక. (గేట్ ఆర్టిస్టు అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, 

కాని ఆమె బొమ్మలు నలుగుర్నీ ఆకర్షించే అవకాశం వుంది. ఆ నలుగుర్జొ 
ఎక్కువమందికి అర్హమయ్యే _పమాదం కూడా వుంది. అన్ని కళల్లోను అర్థ 

మయ్యేది గొప్పదా. అర్హంకానిది గొప్పదా అన్న సంఘర్షణ వుందని నాకు 

ణు 

ce 

తెలును, 

“ఏిసిలాకాశం” అని ఒక బొమ్మ సుంది, ఆమె ఫెల్లో కాగితంమీదనే 

వేసింది రంగుల్లో: దాంట్లో ఒక ల వుంది. ఆమె గుండెకు ఎడమ పక్కన 

పెత్త తూటు పడినట్లుగా ఖాళీగా వుంది. ఆమె హృదయం ఆమె దగ్గర లేదన్న 

మాట. ఆ హృదయాన్ని ఆమె తన చేతో పటుకుని ఎవరికో అందిసోంది. 

హృదయం ఎనటామికల్ గా వుండే ఆకారంలోనే చి తించబడింది. అది ఇంతా 

అంతా కాదు. ఇంచుమించు కాగితం అంతా ఆకమించి వుంది. అంపే ఆకాశ 

మంత ఆ హృదయం స్త్రీకి పుందశో యేమోఆమె భావం. హృదయంలోకి 

నచ్చే ర్ కం మాత్రమే లెక )_కీ తీసుకుని అపరిశుద్ద ర ర్త్పు రంగు (సలం) 

ఆ హృదయం అంతటికీ పూసింది. అనంత మెనదీ, విసీలమెవదీ అయిన 
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ఆకాశంలాంటి ఆ హృదయాన్ని ఆమె ఎపరికో నహర్శ్చిప్రోంది. కాగితానికి 
ఈ మూలను, ఒక ప్యూనీ లిటిల్ (క్రీచర్ పున్నాడు. పురుషుడని చె ప్పేటందుక 
చిహ్నం వుంది. వాడు అమె అందిస్తున్న హా్చిదయాన్ని బహుశా దాని అనంత 

త్వాన్ని అందుకోలేక కాబోలు! భయంగా చూస్తున్నాడు. అది నా కద్దన్నట్లు 

సంజ చేస్తున్నాడు. నాకు హృదయం వద్దు శరీరం చొలునన్నట్లు ఆమె అందిం 

చనిదాన్ని అర్థిస్తున్నాడు. రంగుల కాంబినేషను ఆకారాలూ అనవసరంగా _పథ్యాతి 
'పేలనంగా వుంది 

ఇలాంటివి అయిదారు వరకు ఉన్నాయి: పెద్దవి. భారీ ఎత్తున అ సీన్, 

మిగిలిన వాటిలో నెచర్ స్టీం దలు మూరు గవర దృశ్యం చూసి 

స్కెచ్ వెసుకుని గుర్తుంచుకొని డీటేల్స్ వర్కవుట్ చేసినవి ఉన్నాయి, 

కాని, సంగీత కచేరీలకి వాళ్ళమ్మగారితో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ 
కూర్చుని లెసిన స్కైచ్లు నాకు చాలా బావున్నాయి, వాటన్నిల్లోను ఆయా 

కళాకారులు ఆ సాయికి చేరడానికి చేసిన క్ఫమో ఆనుభవించిన వేదనో 

ప్రస్ఫుటంగా కనబడేటట్లు, వారి భౌతిక ఆకారాలనికాక, మానిసిక పరిణా 
మాలను చితించిందా మె. ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి, ఎమ్మెల్ వసంతకుమారి 

దః పట్టమ్మాక్, చిట్రబాబు, ఏ.జి. జోగ్, బిస్మిల్లాఖాన్, హరి పనాద్ 
చౌరాసియా ఎన్, రమణి, బాలముర శీకృష్ణ_ఇంకా చాలా వున్నాయి అందులో, 

వాటిల్లో కూడా నాకు చాలా అశ్శర్యాన్ని కలిగించినవి, రాధ_-జయలక్ష్మి; 

టి.ఆర్. మహాలింగం. ధ్యారం హంగ తాయార్లవి, మొదటి జంట, జంట 

గాయినులు శరీరాలు వెరయినా నాదం ఒకటిగా వారు _పభ్యాతలు. యూనిజన్ 

చిహ్నం చేసి వేసింది, ఆ స్యాచ్చి బాగానేవుంది. కాని, మహాలింగం, మంగ 

తాయార్లు జంట కళాకారులు కారు, వారు రెండు జాతులు, ఆవి రెండు 

వాద్యాలు. రెండు నాదాలు, కాని ఎందుకో ఆరెండు ఒర్కం రే అయ్యాయి, ఆస 
వృత్తుల ఐక్య భావం ఆ రెండు వాద్యాల్లోంచి ఒకే నాదం వస్తున్న 
స్పురణను (శోతలకిసోంది, ఈ భావాన్ని DE ఆమె వాయులీనం 
ఫింగర్ ట్ర్డ్ని గుం డంగా చితించి దానికీ వెణువుకుండే బెజ్ఞాలు వేసింది 
వయొలిన్ జ మహాలింగం గుండెల్లో పొడుసోంది, అతని బాధ ప్లూట్ 
లోంచే పలుకుతోంది కాని వయొలిన్ లోంచి బయట సడుతోంది, /. 

ఆ బొమ్మలన్నీ దూసి అలసి పోయాను, 

చెందిన .అరిసువిలా వున్నాయి, గో౦క్ అంతకన్నా కూడా 
రురు ల 

ఫ్04 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



షెల్ఫ్లో ఇంకా ఏమైనా అసంపూర్తి చ త్రాలుందాయేమోనని చూ స్తే 
అందులోంచి ఇంకో స్కెచ్బుక్ దైటపడింది, (శ్రీశైలం (పా జెక్ట, మల్లైశ్యరా గ 
అయం మొదలుకొని చాలా వ్యకి గత మైన చి|తాలున్నాయి అందులో .మీనాక్షమ్మ 

గారికి ఎంతమందితో సన్నిహిత సంబంధం వుందో అందరి బొమ్మలూ 
వున్నాయి, సాది తప్ప, అందరికి నిర్మెహమాటం౦గా ఆంబగట్టవలసిన భావం 

అంట గట్టంది, యామిని, అం పే ఆవిళ్ల చాలొ నిశితంగా పరిశీలిసోందన్నమాట, 

అందులో శే[కు లేనందుకు సంతోషించాను. పేజీలు తిరగేసూపుం'పే నన్ను 

అశ్సర్యంలో సడేసిన మరో బొమ్మ కనిపించింది;. హామా, సను! క 

కామినీ భావం ఇచ్చింది, నా బొమ్ములో నొత్వికత వుంది, బొమ్మ కింద ఏదొ 

రాసి, మళ్ళీ తెలియకుండా కొ'పేసింది, అది చదవడానికి (పయశ్నం చెయ్యగా 
చెయ్యగా; “నేను నువ్వయితే అతను అతను కాడు” అని అస్పష్టంగాఅర్హ 
మైంది. నమ్మకంలేదు, ఈ పుస్తకం వెంటనే దాచేశాను. ఆని ఎవరికైనా 
చూపించే ఉదైెళం యామినికి ఉన్నట్టు తోచదు.... .... పుస్తకం వెనకట్టమీద 

ఒక ఆ డస్ ఉంది, బంటు పిల్లి నారాయణమూ ర్హి, ఫిట్టర్ . వీజిల్ వర్ (షాపు 

ఖర్గపూర్ రైల్వే సెషన్ _ ఈ అడస్ ఎక్కడో చూసాను........ అనుసూయమ్మ 

ఉత్స రం మీద నేనిందాక రాసినది ఒక్క నిమిషంలోనే గుర్తొచ్చింది, ఎపడీ 

నారాయణ మూర్తి? అనసూయమ్మకి మాతం కావలసినవాడే, అయితే వీడి 
ఆడస్ యామినిఇంత రహస్యంగా దాచిన ఈ స్కెచ్బుక్ వెనకాల ఎందు 

కుంది? ఈమెచేత కూడా అనసూయమ్మ కొన్ని ఉత,రాలమీద ఆ(డస్ 

రాయించుకుందే మో? రాయించుకుంచే రాయిచుకున ఉండొచ్చు కాని ఆ అస్ 

ఈమె ఇంత గుట్టుగావున్న పుస్తకంలో నోట్ చేసుకోడ మెందుకు? 
ఆ మూలని అల్మ్కేరామీద నిలబెప్పు ఒక పెద్ద బొమ్మువుంది. ఎ(రనికాగితం 

చుట్ట బెట్ట రిబ్బన్ లాంటి సిల్క్ సే పుతో కటివు౦దిం తెచ్చుకుని, విప్పాను. 

మౌంట్ మీద అంబటించినుంది. ఏదో కాంపిటీషన్కో ఎగ్జిబిషన్ కో పంపాలని 

FE 
ఆ బొమ్మ నాకు కాసేపటిదాకా అసలేమీ అర్థంకాలేదు, 

అందులో వొక లంబకోణ' (తిభుజం హం (తిఘజం మూడు బిందువుల 

దగ్గరా ముగ్గురు మనుష్యులు. ఒకొక్కరు మిగిలిన యిద్దర్నిచూసి వేళా 

కోళంగా నవ్వుతున్నారు. (పతివారు ఏదో ఓ పక్కకి ఆక ర్షితులపుతున్నటు 



వారి అంశలతో, మేగ్నెటిక్ ఫీలులో లాంటి గీత లద్యారా; 'స్పెర్మటోణోవా 

లొంటి ఆకౌరాలు గల రేణువుల ద్వారా చూపించింది, దాని పేరు, *లంబముం 

విలంబము,ో 

అయిదు నిముషాలు బొమ్మనలా కేశ్లెదుట షట్టుకోగా; లంబము అనేది 

ఒక గీతకు మరో గీత (కాస్గా వచ్చి "తాకడం అనే పరిజ్ఞానంవల్ల అది 
(పెమకు చిహ్నమెమోసని భావించాను, *విలంబము” అంచే ఆలస్యం కదా, 

అంచు? [పేమ సఫలం కావడానికి అలస్యం కావచ్చునని భావమా “ఫార్ 

ఫిచ్డ్ ఐడియా లాగుంది. లేక నా తలకాయ ట్యూబ్ లై టా?,... ఈ బొమ్మ 

భావం అడిగి తెలుసుకోవాలి, యామినిని. 

హటాత్తుగా ఆ బొమ్మలో ఒక విషయం నా కళ్ళు గుర్తుప పట్టాయి. నేను 

నిర్హాంత పోయాను, 

ఆ బొమ్మలో ఉన్న మూడు దిందుపులూ నేను, మీనాకమ్మగారు, 

యామిని! ఏదో “క్లూ? దొరుకుతుందేమో అన్నట్టుగా బొమ్మ అటు తిప్పాను. 
“సి లవ్ యూ అనుంది. | 

నన్ను చూడమని ఆమె చెప్పిన బొమ్మల్లో ఇది లేదు. ఇందాక 

స్కెచ్ బుక్లో వాళ్ళ అమ్మగార్ని వివిధ భంగిమల్లో చూపినవి చూసిన దాని 
కన్న ఇప్పుడు కొంచం బెదురు ఎక్కువై ౦ది కం గబగబా పొట్లాం కేసి 

బొమ్మని యథాస్తానంలో పెనైశాను, 

స్కెచ్బుక్లో మీనాక్షమృగారి (ఫెండ్స్లో నే నెందుకు లేనో ఇప్పుడు 

నా కర్గ్ణమెపోయింది! 

“మ అప్ యుషి,....... “యు అంపే?........ అసలు “'ఐి అంకే 

యెవరని! 

0 0 0 

ప్రయర్ మీద “వెంచర్ )" సంగీతం హెఫెడెలిటీ స్టరియో స్పీకర్స్ 
లోంచి అట్టహా న కంగా వసోంది. స్టో బుద్దిగా కూర్చుని మీనాకమ్మగారి గది 

లోంచి తెచ్చుకున్న సంగీత కచేరీల ఫోటోల ఆల్బమ్ తిరిగేసున్నాను, అప్ప 
ఉ "చ్చింది యామిని, బాక్ రూమ్లోంచి, 

BDO పనుహాసంగా మార్చుకుని వెంచర్ సని ఇ పియర్ మీద చూపించి 
ఫ్లా 4కి ఖో ‘99 మట పతనం: అన్నట్టు నోటికి చెయ్యి అడ్డం టకం. 

(A) 

eh క్షు 
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ఖ్ 

ళా 

చీరా జాకెట్లూ bere యామిని “గుడ్డి” సీనిమాలో జయభాధురీ లాగ 
ఒక్క సారి ఎదిగి పెద్ద సోనట్లు కనబడ్డది, వీళ్ళమ్మా నాన్నా వనికి పె శృప్పుడు 
చెసారో, పాపం! 

“ఆడ వాళ్ళంతా వొక్క "తి ఉని నవ్వాను. మామకు నిన బొమ్మలు 
చూసేక సను వాళ్ళింట్లో (సతి ఒక్క రికీ, ముఖ్యంగా తనకీ; అతి సన్నిహితు 

డను అయిపోయినట్టుగా ఒక ఆలోచనా తరంగం కదిపింది నన్ను. 
అల్లా 

అనను బాల మురళీకృష్ణ రికార్డ్ ఏంకే కామెంట్ చెసేవు. వెంచర్స్ 

ఏంట హాడా కామెంట్ చెయ్యకుండా వుండలేక పోయోవు'!.. ..... అదా పేసాను; 

నువ్వు పాడు!?” అన్నాను, ప్రేయర్ ఆపుచెయ్యడానికి లేస్తూ 
“నేనా? జొౌట ాఫ్ ఆల్ పీపుల్! నాకే పొడ్డం పాపో అంచి యామని 

పెద్దగా నవ్వుతూ. 

నను తనని ఏకవచన (పయోగం చేసినందుశేమీ అన్లేదు, అనడం 

మాట కేం, అనుకో నేలేనటుంది! 

“నీకు పాడ్డం వ వస్తే మీనొక్షమ్మగారి దగ్గిర మానేసి నీ చగ్గిరే నేర్చు 
కుంటాను!” 

“అందానికి మా చెల్ల, సాటకి నెనూ“ అని నవ్వించి యామిని. 
రికార్డ్ ఆపేశాను. ఏలో నిశ్శబ్దం యామిని అర్రుతో ఇమాజినేషన్ 

లాగ సొఠతెమ్గా పుంది........ 

ఈసా 'బొమ్మలన్ని చూసేరా! అంచి యామిని, నా ఆడిరెషన్ కోసం 

ఆశగా is తెరచి చూస్తూ, 
“యువర్ పిక్చర్చొ అర్ సింట్లు మార్వెవస్ * 

“థాంక్నెలాట్ .” అంది యామిని, ఆనందంతో, షెల్ఫ్ ఎగ్గిరకెళ్ళి 
బొమ్మల కట్ల తీసింది. “చెప్పండి. ఇందులో మ కేది వాగా నచ్చింది, గుడ్, 

డు 

వెటర్ ఆండ్ వేసు?” అని మంచంమీద నాపక్క కొచ్చి కూచుంది.ఆ జొమ్మల 
ల్లు 

కట నౌ వొళ్ళో “పెటింది, 
వ్ర రు 

“6ద్రొప్పు; తో ఏనీలాకాశం౦ం; సె_చ్లో రాధ.జయలత్షీ. చుహాదింగ౦= 
ఈం, గ్రా డు 

మంగతాయారు ఇంకొొసని చూపించేను, వీటిల్లో చాడా నటుల్ గా వుంది ఇమొబి 
నల్: 
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“థాంక్స్ నరసరాజుగారూ! మెనీ మెనీ థాంక్స్! నొ ఇండస్టీ మీరు రిక 

గ్నెజ్ చేసేరు చాలా పరవశం అయిపోతూ అంది. యామిని. 

“అందరూ రికగ్న్నెజ్ చేస్తారు. యు విల్ బికమ్ ద (గేజెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ 

ఆఫ్ యువర్ ఏజ్” అన్నాను. 

“వీటిని మీ కెప్పుడో చూపించి వుండవల్సింది....ఐ లాస్ట్ ఎ గుడ్ డీల్ 

ఆఫ్ ఎంకరేజ్ మెంట్ ఆల్ దీజ్ డెస్.” అని ఎంతొ బాధపడింది యామిని. 

“ఇదుగో చూడు....ఈ బొమ్మ చూసి నేనెంతో యిదైెపోయాను!” 

అన్నాను, అతి సన్నని బంగారపు తీగలతో సింబిలె జ్ చేసి లతామంగస్క_ర్ 

కంఠ మాధురికి చేసిన రూపకల్పన చూపించి. 

యామిని మొహం ఆనందంతో విప్పారింది. కం నా స గాడ్ టు హోప్ 

యు సీయింగ్ దిజ్ హంబుల్ తింగ్స్ 1” అంది.నా చేతులు పట్టు ము ని మిదికెత్తి. 

“మాట హాంబుల్ గా వుంది. ఆర్బి తో ల్ ముగా కో అన్నాను, 

“బ్బ విల్ కిస్ యు అని బెదిరించింది యామిని; చేలు ఆడిస్తూ. 

నాక్కూడా కిక్కొచ్చేస్తోంది. నా చిన్న మెదడు,”మాటబలు తగ్గించవోయ్ 

వెరి కృనుగా! అని ఫెనల్ వార్నింగిచ్చేసి ఆబ్లివియాన్ లోకి వెళ్ళ వోయింది. 

“సండ్, యు ఆర్ వండర్భుల [” అన్నాను, స్నానంచేసి రావడాన్ని 

తెల్లగా మెరిసిపోతున్న ఆమె బుగ్గమీద వెలెట్టి వశత తని; 

“థాంక్యూ, థాంకూ్యూ! థాంక్యూ ఎమిలియన్ దుః 

యామిని, మంచంమీద నౌ పక్కనే కూర్చునుంది, బొమ్మలన్నీ దొంతర 

పెడ్తూ “ఓ! ఇదెలా వొచ్చిం దిక్కడికి, దస్ సహారిబుర్ తింణగ్ '” అన్నది, 

వక్క_నేవున్న కాన్సర్స్ ల ఫోచోల ఆల్బంతీసి. “అది నరెగానీ మేష్టారూ: న 

నొక్కటడుగుతాను చెపారూ?” అంది. నా మొహాన్ని తన వేపు తిప్పుకుని నా 

కళ్ళలోకి తిన్నగా చూస్తూ .నేనేమీ అనలేదు.ఆ మె పెబీలస్నీ గబగబా తిప్పింది. 

ఒక ఫోటో దగ్గిర ఆగి అందులో వొక అమ్మాయిని చూపించి “ఈ అమ్మా 

యెవరు మెష్టా రూ? చెప్పగ( లా” ఆంది. 

ఆది వొక కచేరీ ఫోటో, అందులో గాయకుడికి వెనగ్గా కూర్చున్న ఆ 

అమ్మాయి గాయకుడిని ఆరాధనగా చూస్తూ తంబురా పడోంది. 

నాకు కవిత్వం వొచ్చేస్తుంది, ఆ అమ్మాయి గాయకుడివెపు చూస్తున్న 

వగ్రఫ్సి భరాగో సమగ కధా సంకలనం 



పద్ధతికి. “చెపాను, చెప్పగలనని అభయమిస్తున్నాను” అన్నాను. నేను .హడా 
గాయకుడిని ఆరాధనగా చూస్తూ, కొంటెగా. 

“అది సరే మేష్టారు. వుడ్యు జిలీవ్.ఓసారి వరద రా జేశ్వ(రావు 
గారేమో మురళీ. కృష్ణార్పణమస్తు అన్నారండి.వాట్ డజ్ హి మీన్ మెష్టార?” 

-కుట్టు - రివీల్ ఆర్ట్ అండ్ కన్సీల్ ది ఆర్థిసు ఈజ్ ఆర్ట్ ఎయిమ్.” 
"కస్సీల్ వాట్?” 
ోకస్సీల్ ద ఆర్టిస్ట్ 1” అని ఆమె బుజంమీద చెయ్యేసి, రెండో చేత్తొ 

వు_ సకం మూసి దూరంగా పడేశాను. 

|. “అయితే మీకు చూపించవల్సిం దె ఆనీ లేచింది యామిని. హడావిడిగా 
లేవడంతో జారిన పైటను అలవాటులేని విధంగా సవరించుకుని అల్మేరా దగ్గరి 
కెళ్ళింది. 

అల్మేరామీద జ బొమ్మ వృంది. లంజిముఎవిలంబము.లేక_”ఐ లప్ 
యు." ఆ బొమ్మ నాకు చూపించాలని యామినికి ఆదుర్దాగా వుంది, ఆ బొమ్మ 
అర్జంగానీ నాకు ఆమె తెలియజేస్తే అంతా తెలియజేసిన'పే కదా. 

అప్పుడు లంబము ఇంక విలంబంతో బాధ పడక్క- ర్రెదు............ఐ 

అప్ యు........ 

0 0 0 

“స లవి యు, యామిని!" అన్నాను: తొందరపాటుకి కలిగిన పళ్చాతా 

పాన్ని సున్నితంగా మార్చుకుని ఆమెని లాలించే ధోరణిలో. 
“థాంక్యు. 

అన్నాను ఆమె ఏపు నిమురుతూ. 

ఒర జర్కతో విడిసడింది యామిని. *మరేజి” అంది చాలా ఆస 

"హ్యంతో చూస్తూ. 

“హు .ఈజ్ బాదర్డ్ ఆఫ్ మారజ్?....దట్. టూ విత్యా!.... ఇమ్.... 

ప్పాసిబుల్ ! 1” 

“ఐమ్ సారీ యామినీ. నువ్వన్నది నిజమే. నేను మ్యూజిక్లో. పడీ 

పడమటి గాలి [72] 369 



ైమ్ వేస్ట్చేస్తున్నాను..... ఇంక (శద్దగా చదువుతాను. ఐ విల్ పర్కొ. హార్డ్ 
స్! (పాము ఫస్ట్క్లాస్ తెచ్చుకుని జాబ్ సంపాదిస్తాను. క్ 

“వ్రాట్!. కా లి టేచర్ ఎమ్మేతో ఏం జాబ్ వస్తుంది? అట్ ద 

యుడ్ బికమ్ ఎ లెక్చరర్; దట్సాల్ !........ సాప్ డీమింగ్, మిస్టర్ క 

రాజు! నొ కిప్పుడిప్పుడే వొక హజ్ బెండు అక్కశ్లేదు. కావలసినప్పుడై నా, ఖు 

వుడ్ హాస్ ఎ డొక్సర్, వై జడ్డ్, ఎ పోలీసాఫీసర్, ఎ విజీనెస్ మాగ్నేట్ ; ఎట్ 

లీస్ట్ ఏన్ ఇంజిసీర్ ఇఫ్. నాట్ ఎ మిలియనీర్ 1” మాట్లాడుతూ నే చెదిరిపోయిన 

గుడ్డల్ని జుట్టును హృదయాన్ని సర్దసుకుంది. “హార్డీ "వర్కొ- చేసావుట, హార్డ్ 

వర్కు! హోర్ష్వర్క్ ఈజ్ నో గుడ్ చ RE నిన్ను చూసి మమ్మీ నిన్ను 

"సెట్ చెయడ ౦. చూసి సీశేదో సెన్ పేస్టూ లాట్బాఫ్ కామన్ సన్నూ వున్నా 

యనుకుని _ఐటుక్ యు ఫర్ + వె బాట్ ఫిండ్. ఐమ్ సో సార్ మిస్టర్ నర 

రాజు, లేచి వెళ్ళిపొండి, నౌ వెపలా చూడకండి: ఫ్రిజ్! 

.. నేను నిర్హాంతపడి నిల్చుంటే తనే బయటికి. వెళ్ళిపోయి. అద్దంలో 

మరోమాటు తన ఆకారం వేషం చూసుకుని. 

యామిని మాటలు వింతే కలిగిన జుగుప్సలో పనస. బురద అంటు 

కున్నట్టయిపోయింది. చేసిన పొరపాటడుగు వెనక్కి తీసుకో లేక, చేసిన తప్పుకి 

క్షమార్పణ చెబితే అందుకునవాన్ళ లేక నేను నిసృహాయుడనై పోయాను. 

పరుగత్తుకొచ్చింది యామిని, “హారీ అప్ మిస్టర్ సర్చరాజు!__మమ్మీ 

నొచ్చేసోంది---ప్లీజ్ డో ౦ట్ లుక్ సోమచ్ అవ్ సెట్ ! సరిగ్గా వుండండి 

మేష్టారూ__ఇట్్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ఎ స్వీట్ అండ్. కాజువల్ ఇన్ స్పిర 

షన్! లై క్ పెయింటింగ్ ఎ పిక్చర్ ఆర్ స్టైచింగ్ ఎ రాగం దట్ఫాల్ !... 

ఏదో సోగొట్టునున్నట్టు "మొహం పెట్టకండి బాబూ మీకు పుణ్యం పుంటురిది” 

' తొందర తొందరగా మొహాన . పవర్ తో పౌడర్ కొట్టుకుంది. డబ్ఫీ 

లోంచి రెండు యాలక్కాయలు న తీసి నోట్లో వేసుకుని. అరం టుగా 

నమల సౌగింది. 

"మమ్మీ రాగానే మమ్లాగ కూర్చోక, ప్లీజ్ సే సమ్తింగ్. లేకపోతే 

స స్పెక్స్ చెస్తుంది. నాకు సేన్సం పే కిట్టదు!.-ఓ మెగాడ్” వాట్టుడు విత్ దీజ్ 

రెచెడ్ రికా డ్స్!” 

హోలి ల్లోకొచ్చి మ కూర్చున్నాను. 
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అప్పడికే తెరిచున్న హాలు ద్యారంలోంచి సడమటి గాలిలా ఆకర్షణ వడ 

జల్లుకుంటూ వచ్చేరు మీనాక్షమ్మగారు. 

“మాట్లాడు!” అన్నట్టు సంజ్ఞచేసింది, కిటికి కర్టెన్ లోంచి యామిని. 

“నమస్కారమండీ. భలే చేశారే ఆరుగంటలకి రమ్మని! మీ 

గురించి తొంభై విముషాలు........ కౌదు నై న్టీ ఇయర్స్ నించీ వెయిట్ 

చేస్తున్నాను !* జోశేసి నెనె నవ్వుకున్నాను. per వచ్చుంటుంది. 

“రియల్లీ ౧” అన్నారు మీనాక్షఘ్మగారు, తియ్యటి నవ్వు పారేసి, “ఐమ్ 

రియల్లి సారీ... జస్ట్ వన్ మోర్ మినిట్. సే వన్ మోర్ ఇయర్!” అని 

నవ్వుకుంటూ తన “గదిలోకి వెళ్ళిపోయి తలు పేసుకున్నారు. 

రికార్డు పెయరు. స్పికర్పుం రికార్లులు, కచేరీల ఫోటోల ఆల్బమ్, అన్ని 

దొంతర "పె ట్ ఒక్క చేతిమీద మోసుకొచ్చింది యామిని హాల్లో ఆ మూల “పేవిల్ 

మిద పెేసి చిందరవందరగా సర్దింది. నేను తన గదిలో మంచంమీద మర్చి 

పోయిన pen ఆ పేబిల్ దగ్గిర ఒక కుర్చీవుంచే దాంట్లో పడేసింది. సరు 

గెత్తుకొనినా దగ్గిరకొ బ్బ “భ్రాంక్కు ఎగెన్. యు డిడిట్ సో వెల్.” అనినా 

బుగ్గమీద చిన్న ముద్దుపెట్టి తవగదిలోకి పారిపోయింది, శ 

ం. _ఏడున్నరకి టే. గడియారం అరగంట కొట్టింది. 

సడమటి గాలి ఇంకౌ వెచ్చగా వీస్తూనే వుంది. జ్ర! భర నా ఆగు 

తుందా అని ఏసుగుపు'చేస్తోంది. 



(“యువి మాసపత్రిక దీపావశి 1977) 

మృగ తృ ష్ట 
“వాల్సేరులో 'ఉదో్యగమాండి?” 
గీత తలతిప్పి అతనివేపు చూసింది. 

ముప్ఫ య్యే ళ్ళుంటాలఆఖు : అతనికి, తెల్లటి పుల్ హాండ్స్ బెర్లిన్ షర్టు, నీలం 

రంగు (స్టైచ్ లాన్ బెల్ జాటమ్లో టక్. చేసుకున్నాడు. కళ్ళతో. పెదవులతో 

ఆండంగా నవ్వుతున్నాడు. 

ఆట్టువ్ప నండీ” అని చెపే పాసి ఎందుకో: lal అని తను ఈ సంభాషణ 

కిచ్చిన అవకాశానికి పశ్చాత్తాప పడుతూనే, నేను వాల్నెరు వెళుతున్నానని యిత్ర 
నికి ఎలా తేలిసిందా ఆని ఆశ్చర్య పడ్లది. 

“నేనూ. వాల్మే రే వెళ్తున్నాను” 'అని తిరుగు. బాణంలా చెప్పి అతను 
పొంటు చివర అంటీఆంటనబ్లుస్న దుమ్ముని రెండు వేళ్ళతో దులుపుకున్నాడుః 

“అలాగా” అనుకుని'వూరుకుంది' గీతం మాటకి మాటు: తెగులు, ఊరు 

కున్నంత" ఉతమంలేదు, 

"నేను మెడికల్ రిిపజెంటెటివుగా పనిచేస్తున్నాను. మా కంపెనీకి 
విశాఖపట్నంలో ఎనరూ లేరు. బెజవాడలో వుంటూ ఆరు జిల్లాల పనిచూస్తు 

న్నాను” అన్నాడతను, 

గీత అతనివేప్తు చూసి ఊరుకుంది... 
“నా "పేరు సరోజ్ కుమార్.” 

“మీ స్పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా?” 

“గీతం నేను యూనివరిిటీలో కర్ గా వున్నాను. వర్కింగ్ వు మెన్స్ 

హాస్టల్లో వుంటున్నాను. నె ట్ కాలేజీలో వీ.కామ్, చదువుతున్నాను” 

“మిమ్మల్ని తెలుసుకుంటున్న ందుకు సంతోషంగా వుంది” అని రెండు 

చేతులూ జోడించాడతను. 

గీత అ|పయత్నంగా నమస్కారం చేసింది. 
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సన్నటి, పొడుగాటి వేళ్ళుగల ఆ అరచేతుల వేపు, నాలుగు. బంగారు 

గాజులు ఒకదానికి, నల్బస్థారిప్తో రోల్డ్గోల్డ్ సర్ వాచి ఒకదానికిగల ఆమె 

ముం జేతులవేపు పరీక్షగా చూసి మళ్ళీ చిరునవ్వు నవ్వాడు: సరో జ్ కుమార్, 
ఆ ఫ్ లాం ట్రి వాళ్ళు ఆ. బి. కామ్. కూడా పూర్తి చేస్తే సే, ఆనుభవం- వుంది 

కనుక ఏ బ్యాంక్ వాళె శె నా తీసుకుంటారు.” 

“థ్యాంక్యు తి 

“మీరు సికిం దాబాదులో యెక్కే_రు. మిమ్మల్ని చూడగానే యెందకో 

పరిచయం చేసుకో వాలనిపించింది. కండక్టర్ చెప్పాడు, మీరు వాల్షైరు వెడు 

తున్నారని.” 

తొలిచూపులోనే నా గురించి భో గొట్టా చేయాలని కోరిక కలిగిందన్న 

మాట... అనుకుని హేళన అతనిమీద, ఆనందం తనమీద కలిగి రెండు న్లో 

ఒకటిగా ' పోసుకుని, అతని వేపు: చూసింది గీత. 

“మిమ్మల్నడుగుతే మీరే చెపారనుకోండిి అని కొంచెం ఆగి, “అయినా 

ఎందుకో, మీరేమనుకుంటాలో అని భయంవేసి అడగలేదు” అన్నాడు... 

గీత మాట్లాడలేదు. అతన్ని (క్రీగంట చూసింది. 

సికింద్రాబాదు 3 సైషన్లో రైలు. ఎక్కగానే తన బెర్తేదో వెతుక్కుని, 

దానిమీద సూట్ కేసు' పెట్టి, అందులోంచి దుప్పటి తీసి, సూట్ కేను ఓ పక్కగా 

లాగి, బెర్త ౦తౌ దుప్పటి 'సరచి, పెకెక్కి=, తలకింద సూట్ కేసు ఆమర్చుకుని 

వెలకిలా పడుకుని, కాలక్షేపానికి తెచ్చుకున్న హృక్రక చేతిలోకి తీసుకుని" పేజీలు " 

తిప్పసాగింది గీత. 

ఆది టూ- టయర్ రిజర్వేషన్ కంపారుమెంటు. కింద సీటుమీద నలా 

గురు కూచున్నారు. అందులో ముగ్గురు ఒకరికొకరు తెలిసున్నవారని, వారి 

కబుర్లవల్ల, ఒకే పెమైలోంచితీసి ఓకే అగ్గిపుల్ల తో అంటించిన సిగ ల్ల ద్వారా 

తెలుసు కుంది గీత. సిగరెట్ల పొగ తనన పెకి వస్తుం టే అంతవరకు నిశి 

ద్దంగా వుస్నఫ్యాన్ ఆన్ చేసి హిగహోతుంచే మానని | (పయత్నించింది. అంతగా 

ఫలించలేదు. 

సికిం దాబాదువదిలి పదిహేను మైళ్ళు వచ్చెసరికి ఏకారణంవల్లో లలు 

ఆగింది, అప్పటిదాకౌ' ఆమె, తన. కెదర బెర్స్లో ఎవరున్నారో చూడనేలేదు. 

అస్పుడై నా, -అతను పక్కపరచుకు నె ధోరణీలో హోల్లాల్ విప్పి బట్టలు దులు 
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పుతూ చేసిన చప్పుడుకి హడావిడికి అటు తిరిగి చూసింది, మొదటి చూపులోనే 
అతను ఇంతవరకు తననే గమనిస్తున్నాడని ఆమెకి అర్ధమయిపోయింది 

_ చూడకండా ఎలా ఆపసౌలి? 

నలుగుర్లోకీ వసి చూస్తారు, తప్పదు. 

ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా, ఎవరి పన్లు వాళ్ళు చేసుకుంటు 
న్ను వుంటారు. తనెప్పుడు ఎటుచూపినా అక్కడి వ్యకి సూటిగా తన కళ్ల 

లోకి చూస్తూ కనబడతాడు. ఆ చూపులో అతనింత సేపూ తన చూపుకోసం 

ఎంతగా నిరీక్షిస్తున్నాడో తెలియజేసేది ఒక సందేశం వుంటుంది. 

మాట కలుపుతారు. పుస్గకాలు అందిస్తారు. కాఫీలకి రమ్మని అహ్వాని 
స్తారు. వీళ్ళందరినీ స్నేహితులుగా, ' సహృదయలుగా తీసుకోక తప్పదు 
ఒంటరిగా చిక్కి, కాఫీదాకా వెళితే సినిమాకి, సినిమాదాకా వెళితే 

మరోచోటికి, అలా అలా తీసుకుపోతారు. డబ్బు సరిపోతోం దో లేదో భోగ 

ట్లాలు చేస్తారు. ఇంటికి పంపడం, కాలేజీ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజు, పు స్టకాలు, 

చీరలు, కౌస్మెటిక్*, సినిమాలు, లంచ్ టైము ఖర్చులు, అన్ని తెలిసినట్లు విన 

రించి సరిపోతుందిన తను అంటున్నా సరిపోదని రుజుపు చేసారు. పాపం అని 

వాపోతారు. మరికొంత బాగా జీవించాలని (పటోధిస్తారు. అందులో యెక్కడో 
వోచోట అతిచాకచక్యంగా _బెటపెడతారు అసలు సంగతి, 

డబ్బు ఆశ పెడతారు. కౌలు జారడానికి యెంత పుచ్చుకోవచ్చు? అని 

మనసుతో చిరునవ్వుతొ ఆలోచించుకుంటూ మౌనంగా వూరుకుంే వాళ్ళంతట 

pr రేటు పెంచుకుంటూ పోతారు. 

ఆ మధ్య వొక జోకు చదివింది. ఒక రోమియో ఒకమ్మాయితో “లక్ష 
రూపాయ లిసాను; నాతో వ్యభిచరిసావా?” అంటాడు .అమ్మాయి సరే నంటుంది, 
వెంటనే అతను, “పది రూపాయలిసాను, నా దగ్గిర పడుకుంటావా?” అని 
అడుగుతాడు. ఆ అమ్మాయి కోసం తెచ్చుకుని “ఎవరనుకుంటున్నావు నీ మన 
సులోకి” అని దబాయిస్తుంది. దానికా, అబ్బాయి, “ఆ సంగతి ఇంతకుముందే 
సెటిలయి పోయింది. (పసుత౦ రేటు గురించి బేరం సాగుతోందం తౌఅంటాడు. 

అత దయావిహీనంగా వుంటుంది కాబోలు మగద్భష్టి. 

పెళ్ళయిన వాళ్ళు వుంటారు, పిల్లలు గల వాళ్ళూ వుంటారు. అంత 

కన్నా ఎక్కవ బాధ్యత లు గలవారున్నూ వుంటారు. ఎవరికీ ఏ విధమైన 

౨74 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



అభ్యంతరం పుండన'టి ఉంటుంది. 9 ఒకసారికి త పే ప్పీమిటి?*అని నీతి, ధెర్యోం 

చెబుతారు. 

0 ౦ ద్ర 

చిన్న జర్కాతో బండి ఆగగానే గీతకు మెలకువ వచ్చింది! అరచేతిలో 

(శ్రీకారం చుట్టుకుని వొంటివేపు చూసుకుంది, ' మొద్దునిద్దర వేసినా సద్దుకో 
వలసిందెమీ 'లేకఫోవడం చూసుకుని వొళ్లు విరుచుకుంది. 

"ఏ సెషన్లో ఆగిందో తెలుసుకో వాలని కుతూహలం కలిగింది. అక్కడ 
నుంచి కళలు, కిందకూచున్న వాళ్ళు మాట్లాడుకునే ధోరణిని బట్ట, తుని 

సెషను కొద్ది దూరంలో ఉందని అర్హ మయింది, టయిమ్ చూసుకుంది ఆతు 

దాటి అయిదు నిమిషాలయింది, 

ఎదుటి బెర్తులో “అతని” వేపు చూసింది. న్ని దపోతున్నాడు, రాతి చాలా 
సేపు కబుర్లు చెప్పాడు. ఎంత వద్దనుకున్నా వినక తప్పిందికాదు. కొద్దిగా 
మాట్లాడకా తప్పింది కాదు. భోన్గిర్ సెషన్లో బిస్కెట్లు ప్యాకెట్టు పళ్ళు 
ఆఫర్ చెశాడు. మరో సైషనులో (డ్రింక్స్ తెప్పించేశాదు. మొహమాట పెట్టేసి 

బలవంతంగా వొళ్ళో పెచేశాడు. భోజనం చేసే బయలు దెరానం కే వినలేదు, 

_ థోజనం తరవాత పళ్ళు తినడం, (పయాణంలో ఏటమి న్ అవశ్యకత అంటూ 

ఉపన్యాసం చేశాడు. ఎంతో సే స్నెహం వున్న వాడిలా ఎన్నాళ్ళనుంచో మనసిప్పి 

మాట్లాడుతున్న వాడిలా తన్నితాను వర్తించుకుంటూనే తన దేహంలో, కదలి 
కల్లో, మాటలలో ఎన్నో సోయగాలంటూ పొగ డ్తనిపించనంత నేర్పుతో 
చెప్పాడు. చివరికి పక్క బెర్తుల వాళ్ళు నిదరలోకి జారేక, కిందకూచున్న 
వాళ్లు కునికి పాట్లలో ఉనికి "తెలియనంతగా మునిగి నప్పుడు___అనలు సంగతి 

బైట పెటాడు... తను విశాఖసట్నంలో శాంతినివాస్ హోటల్ లోర్టీదిగు తాట, 

రెండురో జులు. కాదు, రెండు రాతులుంటాట్ట. రూమునెంబరు నాలుగు తన 

కోసం రిజర్వు అయిందిట. అక్కడికి రమ్మన్నాడు. దేనికీ మొహమాట 

పడక్క_ ర్లేదుట, ఏ ఏ పువ్వు లిష్టమో అడిగాడు. ఎందుకో ననుకొని చెబికే గులాబీ 

లతో గదంతా అలంకరిస్తానని చెప్పాడు. పర్స్. ఎదురుగా తెరిచి లెక్క 
పెట్టాడు. అందులో చిల్లరకాక అయిదువందల రూపాయలున్నాయి. ఇందులో 

ఏమీ ఇంటికి పట్లు కెళ్ళ .నక్కరలేదుట, ఒక రోజుకి రెండేసి వందలు ఖర్చు 
చేసినా ఏమీ ఫరవాలేదుట. 
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(సతీ పెనైల్ రోనూ చూస్తున్న టున్నాడు” అనుకుంది గీత అతన్ని చూడ 

గానె. 

తుని ప్రైషన్లో బండి ఆగిన రెండు నిమిషాలతో, రెండుసార్లు ఆ 

కంపార్షు మెంటుకి అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ తిరిగి, చివరికి అందులో యొక్కి, 

ఖాళీగా వున్న కార్నర్ సీటులో గీతకు ఎదురుగా చతికిల పడ్డా డతను, 

నలభయ్యేళుంటాయి. తెల్లటి దుస్తులు వేసుకున్నాడు. చత్వారపు కళ్ళ 
జోడు మినహా ఆతని మొహంమీద ఆప వయసును చే ప్చేవెవీ లేవు, నెత్తి 

మీద ఒక పాయవెం[టుకలు నెరిసినా అదేదో బాధని తెలియజేస్తోంది తప్ప 

_వయసునుకాదు. 

సిగరెట్లు కౌలుస్తున్నా, “ఎరు చదువుతున్నా. ౮ లు (పయాణానికి నా 

రెకంగా పరుగెడుతున్న చెట్లను గమనిస్తున్నా, ఆ కార్య కమాలన్నిటి సందు 

ల్లోంచీ. అతను తననే గమనికగా చూస్తున్నాడని గీతకు అర్హమైంఎ. ఆ కళ్ళ 
లోని ఆకళ్ళు ఈ కళ్ళకి కొ,త్తలేదు, వయసు పెరిగినా బుద్దిని 'పెరగనివ్వని 

జీవ్యపవాహ సందేశాలవి. 

“మీవి హెదాబాదు కదండి” అని పలకరించే డతను, హటాత్తుగా. 

"అవునండి, మీకెలా తెలుసు?" 

“నేను | పపంచ తెలుగు మహాసభలకి వచ్చాను. మనం ..అంతోొ 

ఒకచోట Py (ప్మోగామ్ చూసేం. .ఒకరోజు కాదు. మూడురోజులు 

వరసగాలొ 

“అలాగాండి. మీ ఫామిలి: మీరూ. వొచ్చారా?” 

అనుకున్నట్లుగానే, వెంటనే. తడబడ్డాడత ను. 

“లేదండి. నేను ఒక్కజ్లేవొచ్చాను.” " అని ఒక అరనిమిషం వూరుకుని 
(నాకు -పెండ్లికాలేదు.” అన్నాడతను. 

వపటా!”. అనుకుంది గీత, అతని బనియన్లో౦చి తొంగిచూస్తున్న 

ఐదుపేటల .జంధ్యాలవం౦క చూస్తూ. ఈ ర్చి ధ్ర వు అటే కం అంది. 

“అవునండి అన్నాడతను, బుజాల అక్కళంప్పతి చాక చఠ్యంగా 

ఊంధ్యాన్ని దాచుకుంటూ. 

“ర్స్ :దేవూరండి” 

“నేను పాయకరావుపేటలో పనిచేస్తున్నాను” అని వెళ్ళిపోయిన :వూరి 
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వేపు వేలు చూపాడు. గబుక్కున పర్స్ తీసి, ఒక విజిటింగ్ కారు యిచ్చాడు. 
కె, ఏ. సూర్యారావు, బి.ఏ. బ్యాంకులో పని, అదంతా వుంది. 

“వె జాగ్ వెడుతున్నారండీ!” 

“అకనండి. మీరూ .నా?" 

“మరెండి. ఏం పనిమీద వెళున్నారో?” 

“ఇండియన్ బ్యాంక్లో ఇంటర్ వ్యూకి రమ్మన్నారండి.” అని నిట్టూ 

ర్చింది గీత్ర. 

“ఇండియన్ బ్యాంకా? శేషగిరిరావని నా ఫెండు ఒకతను పొధచొచాదు 

ఇ౦డియన్ బ్యాంకులో ఆఫిసరున్నాడు.ో అనీ, కొంచెంసేపొగి “ఎప్పుడండి, 

ఇంటర్ వూక.” అన్నాడు. | 

“ఎల్లుండి 

“ాతా ముందుగా బయల్లెరా ర 

“అవునండి. యూనివర్శిటీలో నా ఒరిజీనల్ సర్లిఫికెట్సు తీసుకో వాలి. 

పఏలుం పే యెనర్నన్నా ఆ[శయించి._ అని అత సీ కళ్ళలోకి చూసి ఆగింది 

గీత. 

అతను ఒక నిమిషం తీక్షణంగా ఆలోచించాడు. “ఐసీ.” అని. 

“మీరెక్క_డ పుటప్ చేసారు?” 

గీత పెకి చూసింది. 

సరోజ్ కుమార్ గబుక్కు నదూకాడు. “గుడ్ మార్షింగ్ . మిస్ గీతా” 

అని నవ్వుతూ కారిడర్లోకి వెళ్ళాడు. 

“క్స్ బంధువులా?” 

“కాదండీ. రైల్లో పరిచయమే,” 

0 0 0 

వాలే రు సెషన్లో దిగగానే ముందు గీత. వెనక సరోజ్ కుమార్, ఆ 

'వెనక సూర్యారావు గేటువై పు నడిచారు. గేటు దాటగానే ఒక పుల్సూట్ లో 

వ్యక్తి సరోజ్ కుమార్ కెదురువచ్చి “హల్లో” అని కౌ గలిం దుకుని, “కమాన్ 

స్కూటర్ తెచ్చాను.” అంటూ తీసుకుపోబోయాడు. 

“వన్ మినిట్ _ అని, సరోజ్ కుమార్ “ఎక్స్క్యూజ్ మింయిసి 

గీతా! అని ఆమెతో ఏకాంతం కోరినట్టు సూచించాడు. 



గీత అ| పయత్నంగా ఆగింది. 

ఇంచుమించు నిశ్శబ్దంగా అతను “*ళాంతినివాస్, రూమ్నెంబరు నొలుగు. 

ఇవాళ భాశీవుండదు. లేపు దయచేయండి. స్వాగతం, గులావీల పండగ, 

థాంకుష* అని జనంలో కలసిపోయాడు . | 

గీత సిర్హాంత పోతూ చూసింది. 

కొద్దిదూరంనుంచి సూర్యారాపూ చూశాడు. అతనికేమీ అర్ధంకాలేదు. 
బస్నుకో సం సేషన్ దాటి రోడుకొసోంది గీత. వెనగ్గా సూర్యారావు వసు 

; (టా! (3 అాజాటం i nD 

న్నట్టు గమనించింది, 

“నేను మీకోసం చ్రైచెస్తాను, ఇవాళ పగలంతా నసొతు పనుంది. రాత్రి 

గాని రేపుగాని వొచ్చి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరనా వున్నారేమో కనుక్కొని 

స పదతి చెసాను. మీ 
య sD 

రంత ర౦ లేకపోతే చెప్పండి” అన్నా డతను, 
ల 

శ 

ot 

మీ ఇంటర్ వ్యూ జయ పదం కావడానికి ఎర్జ్బాటు వ 

రక్కడుంటారో చెప్పడానికి అభ 

గీతతో కూడా నడుస్తూ! 
గిత అరనిమిషం ఆలోచేంచింది, 

“థాంక్యు.నేను శాంతినివాస్ హోటల్లో రూం నెంబరు నాలుగు రిజర్వు 

చేసుకున్నాను. రెప్ప రాతికి రండి, నాకు గులాబీ పుప్యులం కే యిష్టం, నుర్చి 

పోకండి అని చిరునవ్వు నసప్వుతూ, క వపలడొానిఏ గుద్దింగా పున్న రికాయెక్కై 

“స్పా నోడ్” ఆ సిచప్ప, “టాటూ చెప్పించి సూర్వ్యారా పుఠ, 



(“జ్యొతి” మానవ్యత్రిక; సెప్టెంబరు 1964) 

సినిమా పన్నెండు గంటలకే అయిపోయింది.. చరున కారు బైటికి 
తీసింది కరుణా దేవి, వ్యాసమూర్తి ఫ్రంట్ సీట్లోనే ఆవిడ కొంచెం దూరంగా 
కూర్చున్నాడు, 

“సినిమా నీకు నచ్చలేదా? 
“అబ్బే, నచ్చిందండి!.. 

“సీక్ళు కె మ్ పిక్చర్లం టే ఇష్టం గా టోలు.” 

“అపీసేయిష్ట మేననుకోండి__కొని నే నిం గ్లీఘ పిక్చర్ణెక్కు.వ చూఢను,” 

wee నాలుగున్నరకి ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసింది కరుణాదేవి-- 

“చూడు ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ (పొ్మొపయిటర్ సకిం్యదాబొద్ లో ఉ౦టున్నాట్టి-- 

ఇప్పుదై దింటికివ స్తే స మాట్లాడిచ్చంటున్నాడు, ఫోన్ చేస్తే, వెళ్ళి మాట్లాడ దాం. 

నువ్వు పర్మిషన్ "తీసుకుని బె టి కొచ్చేసి మీ ఆఫీసు స్ు దగ్గిరే నుంచొవి నా
 

కోసం చూడు....ఇదుగో, కారు తీసుకు వచ్చెయ్యడ మే. నిన్ను “అక్కశీ పికప్ 

చేసాను. ఆలస పరమా, అయి శే కావచ్చూ! నువ్యెవరికి జవాబు చెప్పాలోయ్, 

క రాడా!......అక్కడే తొజ్లో భోంచేసి ఏదేనొ ఇంగ్లీషు yee న కా 

సిద్ధంగా ఉండు!” అంది. స “i 

పన్నెండు దాటింది, మీ మెయిన్ గేటు మూసేసారు కాబోలు? 

జొనండి. కాకపోయినా నేను రూముకి వెళ్ళప్లేదు.” | 

“ఏత? 

“వరంగల్లో నా [(ఫెండొ కడు కాలే జీ లట 

డండి, ఈ మధ్యనే సెశ్చెంది_ఆవిణ్నీ తీసుకో; 

“హైదరాబాదు... రూమ్ వాళ క్రిచ్చేసి: నేను (ఫెండ్స్ దగ్గిర కాలక్షేపం చేస్తు 

న్నాను. మొన్నటినుంచినూ._-) ( 

“ఐసీ.” కరుణా దేవి నవ్వింది “గు గుడ్. అలా, వుండాలి!” . 

“నిన్న ఘా కో అయిన జహీరుద్దీన్ ఇట్ట పడుకున్నాను. ఇ ఇవాళ వః 
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షాట్లో నరిసింగరావింటికి పోతాను _ అతను సేషులీ 

శాడులె6డి” 

“ఎబ్ సర్డ్. వెళితె వెళ్ళొచ్చుగాని ఈ ఆర్హరా్శాతప్పుడు అతన్ని డిస్టర్బ్ 
చెయ్యాలా, చం భాగ్యానికి మౌ బంగకాకొచ్చి, థొ గెస్ట్రూమ్లో ; పడుకుని 

ని దపో_పొద్దుకే కాఫితాగి కార్లో వెళుదువుగాని!.’ 

“మళ్ళీ మీ కెందుకండీ, అనవసరం శమ9_ఎ, ల ఘాట్ దార్లో నే 

కదందీ_ అక్కడ (డౌవ్ చెయ్యండిచాలు..” 

“నథింగ్ డూయింగ్....’ 

కారు పేంక్ బండ్ ఎక్కింది. కరుణా దెవ్ ఆ అందమెన రోడ్డిచ్చిన 

(పొత్సాహాన్ని స్వీకరించి స్పీడ్ ఎక్కువ చేసిందికాని సరిగ్గా మధ్యకొచ్చేసరికి 
రో డ్డుమధ్యని వి ళాంతి తీసుకుంటున్న వో జంతువును చూసి త క్కువ చెయ్య 

వలసి వచ్చింది. కప్పుకొని మళ్ళాజోరుగా నడ పసాగింది, 

అక్కడ, విమెన్స్ ఎంప్లాయ్ మెంట్ స్క మ్వారి స్టాల్ చాటున ఒక 
దృశ్యం వాతిరువురి దృష్టినీ ఆకర్షించిందిఎవరో వొక జంట.......సక్కు 
పక్కగా కూర్చున్నారుఇద్దరిమధ్యా చీమదూరే సందైనా లేదు. ఒకరి చుట్టూ 
వొకరు చేతులు వేసుకొని, ఒకరి చెంప ఒకరి కానించుకొని నృహాస్త భుజ 
కార్లు వస్తూనే వున్నాయి. ఆగకుండా పోతూనే ఉన్నాయి.__కార్లలో వెళ్ళేవాళ్ళకి 
మన నంగతే పట్టందా అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరూ ప్రపంచాన్ని మరిచి అలా కూర్చు 
న్నృట్టుంది. 

వ్యాసమూర్తి కరుణా దేవీ ఒకరి కళ్ళలో కొకరు చూసుకున్నారు. 
వ్యాసమ్హూరర్హి మాట్లాడదామని నోరు తెరిచాడు; కాని అశనికి మాట 

రాలేదు, నిస్సహాయంగా రెండోసారి ఆ మెవేపు చూశాడు. 

సజన్లు చెసులు లేని మానవ _పేమను గురించి వొకటి రెండు వాక్యాలు; 

(పస్తుతం కనబడ్డ దృశ్యంమీద ఒకి వ్యాఖ్య, కరుణా దెవి ను సిష్క_ంలో కద 

లాడాయి, ఆమె గొంతు సవరించుకుని అతనివేపు చూసింది... వెంటనే చూపు 
మళ్ళించుకొని, మాటలు గొంతులోనే ఉపసంహరించుకొంది. కాని ఆమె నోట 

పక్క మని నవ్వుమా(తం రాలెకపోయింది. మరుక్షణంలో ఆమె మునిపంట 

పెదవి నొక్కుకుంది. 

౭3 6" 
8 

0 రు ౮ ఫ్ ౧0 

580 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



బంజారా హిల్స్లో, కిరుణాపిల్లాలో గెస్ట్ రూమ్లో ప్యాసమూరి కూర్చు 
న్నాడు. అతనికి న్నిద పోదామని లేదు, నిద రానూ లేము, ఒకసారి (ప్రయత్నిం 
చాడు కాని, అదెంతో క్ని మంగా తోచి, లేచి కూర్చున్నాడు .ఇక ఇప్పుడప్పుడే 
(పయత్నించడు, ని దకంసే ముఖ్య మైనదేదో, అసాధారణ మైన డేదో, జరగాలని 
అతని కనిపిసోంది.... 

నిదొచ్చెదాకా ఏ దెనా రాసుకో వాలను౦ది; ఇన్ని తెర కాయితాలు 
సడెయ్యండి.అని పుచ్చుకున్న లెటర్ పాడ్ లోని కొన్ని కాయితాలు టీపాయ్ 
కింద చిన్న ముక్కలుగా, కొన్ని నలిగిపోయిన ఉండలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని 
మాతం నీటుగా దీటుగా నిండిపోయి టీపాయ్మీద వున్నాయి. వ్యాసమూ ర్తి 
వాటిని చదువుతూ, ఆలోచిస్తూ జ్ఞాపకాలు తెచ్చుకుంటూ, ముందుకి వెళ్ళడం 
కోసం వెనక్కు. వెళ్ళే (ప్మకియ సహాయం తీసుకొంటున్నాడు. 

ఎన భె రోజులె ౦ది, వ్యాసమూరర్థి కరుణాదెనిని మొట్ట మొదటిసారి 
చూసి... 

“*రాబారావుగారు ఫారిన్ వెళ్ళేరు” అంది కరుణా దేవి, స్ట 

“నేను తమ కోసమే వొచ్చానండి.” 

కరుణా దేవి (పశ్నార్థకంగా చూసింది, 

“నన్ను హనుమంతరావుగారు వంపేరు.... మీతో నా గురించి ఫోన్లో 
చెబుతా నన్నారు....” 

“ఓహో. అతనా ను”ివ్యన్నట్టు చూసింది కరుణా దేవి. హనుమంతరావు 
నిన్న ఫోన్లో “నీ దగ్గిరికో అబ్బాయిని పంపిస్తాను. అతనికి నీవల్ల ఓ ఉప 
కారం కావాలి; నాకు చేసిన'మై భావిస్తాను.” అన్నప్పుడా అబ్బాయి ఇంత ముదు 

రుగా ఉంటాడని ఇంత గడుసుగా మాట్లాడ తాడని, ఇంత నిబ్బరంగా నించుంటా 

డని. అనుకోలేదు. అతనేదో చెప్పుతు పోతాడానీ, అలా చెప్పుతు పోకుండా 

వో నిమిషం ఆసాలనీ అనిపించిందా మెకి. 

“హనుమంతరావుగారు కేంప్ వెళతా నన్నారు....?” 

“నిన్ను బీ టీ. లో వెశ్ళేరండి.” 

“వాళ్ళమ్మాయి చెయ్యికాల్చుకుందట నే, ఇస్వుడెల్లా వుంది?” 

“కొంచెం నయమేనండి....” 
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“వంట మనిషి దొరకళదన్నా రు...) 
“లేదండీ... డై వరు పంతులే ఒండి పెడుతున్నా డింకానూ.ి 

ఇంకేమెనా అడుగుతారా అన్నట్లు చూస్తూ ఉండిపోయాడతను. 

“రాజ్యలక్ష్మీ!” అని శేకేసింది . కరుణా దేవి__అల్లందూరాన అవతలి 

ద్వారాన రెండుమూడురంగులు తళతళ లాడాయి. 

“కాఫీ తీసుకురా” అనేసికూడా. 
“ట్ తీసుకుంటారా? అని మృదువుగా అతన్ని సం|పదించి. 

“ఎదినా ఫర్వాలేదని అతనన్నాక: 

“ఇవన్నీ ఎందుకులెండి. ఇప్పుడు.” అని అనలేదుకదా అని: 
“వర్వాలే”ిదనుకుంది.. కరుణాదేవి. 
కర్ట్ 3 బులు 

“వ్యాసమూ ర" 

“అబ్బా, వ్యాసమూ _ర్టె!,. గల గలా నవ్వింది కరుణా దేవి 

క 
_ “అదిరాజు వారు, మా యింటిపేరు,” 

“ఆదికాదు నేనడిగింది...” చమత్కారానికి తెచ్చుకున్న నవ్వు 

నిండుగా. హృదయపూర్వక మె వొఛ్చసింది; “భారతం రాసిన వ్యాసుడొ భాగ 

వతం రాసిన వ్యాసుడౌ? ఇ 

ఆవిడ తనతో కులాసాగా మాట్లాడుతున్నందుకు సంబరపడి తనని తాను 
అభినందించుకున్నాడు, అందులో మునిగి పోయిో ఇద్దరూ, వొకరే కదండీ అన్నాడు 

"ఇద్దరూ వార ప నవ్వుకుంటూ టే కరుణా దేవి, “ఓస్ 

ఇం తేనా”అన్ని హేళనలేక పోలేదు ఆ నవ్వులో. తల ఆడించిోకాని ఇద్దరూ ఓక్ 

రెల్లా అవుతారు: ఆంది. 

విక్క మొహం స్టేస్కు, ees రి Men సర్వీస్ కమీషన్ కర 

లాగే ఉంది. ఒకవేళ ఇ'దేవా సే?" gr Mt 

___మరుకణంలో అత ను అవ వ బిక్క బట్టుకొని చకచకా మాట్లా 

డడు; తను (గాడ్యుయేట్, ఫస్ట్క్లాస్, యూనివర్శిటీ రేంక్ స్పోర్ట్స్మన్. 
యన్. స సి; కల్చరల్ wha జాయింట్ సెక్రటరీ, మెడల్స్, (పయి. 

కై 
జెసి, మెరిట్ సర్జిఫి కెట్స్స్._ స ససు ౦ గూప్_టూ సర్వీస్లో ఒక్ ఉద్యోగం యత 

జలజల 
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కోసం (పయత్నం.|వౌత పరిక్షల చొలా బాగా (వౌ సేడు, ఇంటర్యూ ఆరురో జు 
లుంది* మంచి రిక మెండేషన్ ఉం పేనే మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుందన్నారు___ 

వు ఈ పని మీవల్లే కావాలని హనుమంతరావు గారన్నారండీ” 
పన. రాజారావుగా రై తే ఏమోకాని_ నేనా?” 
“ఆ విషయం డిస్కస్ శేసేరండి, వారికంచె తమరు తల్చుకొం లేనే 

బాగా పని తం నిశ్చయాని కొచ్చెరరడి ప హనుమంతరావు గాద 

కాఫీలు ఒచ్చేయి. మాటలు ఆగేయి. 

A 

వ 

“శ శ 

“__ఇంతాచేసి సేట్ గవర్న మెంట్లో ఉ ద్యోగానికా? రాజారాపు గార కే 

ససేమిరా కలగ జేసుకోరు. నేను కలగ జేసుకన్నానని తెలిస్తే ఊరుకోరు 
కూఢశొ నూ. ఇంత కీ హనుమంతరావుగారికి మిమ్మల్ని సైట్ "గవర్న మెంట్లో 

పెట్టవలసిన ఖర్మేమొచ్చిందో.. .. సరే ఇంటర్వ్యూ పదకొండో తారీకు నన్నా 

రుగా. పదో తేదీ సాయం[తం వోసారి కనిపించండి. మమ్ముల్నో చోటికి 

తీసుకు వెళ్ళా మ.” ఆంది కరుణాదేవి. . 

వ్యాసమూరర్త ర్తి లేచి నమస్కారం చేసేడు, “చాలా ఫేంకృండీ” అన్నాడు, 

అతని మొహంలో చిరునవ్వు మెరిసింది. “హనుమంతరావుగా రన్న ఫ్రే జరీగిం 

వండి, సరిగ్గాను. రాజారావుగారుంటపే పని జరగదని ముందే చెప్పారోయన 

ఈ సమయంలో వారు ఫారిన్ వెళ్ళిపోయుండడం నౌ అదృష్టం.... ॥ 

అతనలా వెళ్ళిపోగానే కరుణాదేవి ఫోన్ఎత్తి ఓ నెంబర్ గయల్తేఫీ 

“నేను తొందర వడుతున్నానా?) అనుకొని, నవ్వుకొని, మాట్లాడ సాగింది. 
0 0 0 

ఇంట ర్య్యూకు ముందు రోజున వ్యాసమూ ర కరుణావిల్లాకు వెళ్ళాడు, 

ఆవిడ కార్లో, వెనక సీట్లో కూర్చుని సర్వీస్ కమీషన్ మెంబర్ గారింటికి 
వెళ్లాడు. మెందిరోగారికి తెలుగు వాగా రాదు, ఉర్దూలోనే వాళ్ళిద్దరూ ఏదో 

మాట్లాడుకుంటూ తోసలకి వెళ్ళారు. పదినిమషాలయే్యక “చా? ఒచ్చింది. 

మరో పది నిమిషాలకి మెంబర్ గారి కరర కరుణాదేవి, మెంబర్ొగారూ, ఇవ 

తలికొచ్చేరుం 

వ్యాసమూ ర్థితో మెంబర్ గారు య. వాక్యంకూడా మాట్లాడలేదు. కౌని 

' అతనికి తప్పకుండా ఏటో ఉపకారం చేసేటన్లే అతని కళ్ళల్లో దయగా 

చూసేడు, 

% % జ 

గతితప్పిన కరుణ శః 



ఇంట రూ్యూ్యూనాటి సాయంకాలం కరుణా దేవిని చూడడానికి వెశ్ళేడు వ్యాస 

మూర్తి. అతన్ని చాలా కరుణతో చూసిందావిడ. స్యయంగా ట్రీ తెచ్చియిచ్చింది. 

ఇంటర్వూలో తనని పరీక్షించిన విధం, తనని అంతలెసి పెద్దపెద్ద ఆఫసర్లు 

గు"ర్సించిన విధం అతను వర్జించి చెబుతూ ఉ౦ంపే ఆమె చాలా ఉత్సాహంతో 

ఐంది, 

ను హాల్లోకి వెళ్ళగానే అందరి మొహాలూ చిరునప్వులతో కలకలలాడే 

యని వ్యాసమూ ర్తి చెప్పగానే ఆవిడ సోఫాలో వెనక్కి. చేరబడి కాలుమీద 

కాలు వేసుకొంది. 

షు ష్ణ ఫో 

ఉదో్యగానికి ఆర్డర్ వచిినవాడు వ్యాసమూ 

వెళ్ళాడుం థాంక్స్ చెప్పాడు. 

“నా కెందుకూ ఛేంక్సు!- మీ హనుమంతరాపుగారికి చెప్పు” అందావిడ, 

' “మీ దగ్గరికి పంపించినందుకు ఆయనకి థంక్స్ చెప్పివలసిం దేనండి” 

“ఉండు. మరిచిపోకుండా ఈ ఖేంక్సు పార్ట ఈయన క్కూడా యిద్దాంి 

అంటూ కరుణాదేవి, మెంబర్ గారి నంబరు డయల్ చేసి మాట్లాడింది... 

“విన్నావా అయనకూడా నాకే థెంకృంటున్నారు.” అని నప్వుతూ ఫోన్ సె'పే 

మళీ కరుణావిలాకు 
$ ౧ 

ది 
అము 

సింది, 

వ్యాసమూ లి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు. 

6... మేం చేసిం దేముంది” మీరు పంపిన కేండిడేట్ అన్నిటా ఫస్ట్ 

రావడ మే కాకుండా, మేం అడిగిందే తడవుగా అన్నిటికీ అన్సర్ చెప్పేడు, 

అంత (వీలియంట్ హన్ ఫె గవర్న మెంట్ సర్వీసులో మా ద్వారా చేర్చిస్తు 

న్నందుకు మకు థంక్స్-అన్నాడోయ్, ఆయన!” అన్నది కరుణా దెవి. 

వెంటనేలేచి “ఇంకేమిటి, ఏశేషాలు?. నేను సికిం దాచాదు వెళ్ళాలి, 

సమెనా మాట్లాడాల్సి ఉంకు సద, కార్లో కూర్చుని మాట్లాడుదుపుగాని, మళ్ళీ 

కార్లో వచ్చేద్దువుగాని] అంది, 

ఏం మాట్లాడానికి లెకపోయినానరే, అవిడతో కారులో కూర్చుని (ప్రయా 

అ9 చేసే అవకాశం వొదులుకోలేక వ్యాసమూ ర్చి ఆవిళ్లి అనుసరించేడు. 

0 0 0 

కెంటోన్మెంట్ లో ఎవరో మిలిటరీ ఆఫీసర్ తో పదిహేను నిమిషాలు 
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రుకా మాట్లాడీందావిడ. డ్రై9వరూ, వ్యాసమూ క్రీ. ఏకాంతంగా బే ట కూర్చో 
వలసొచ్చింది. నై 

“చుట్టాలా; వారూ వీరూ?” అన్నాడు వ్యాసమూ రి. 
_ “ఎవడికి తెలుసు?” అని అటు తిరిగి వీడీ ముటించాడ్తు డె వరు. 

తిరిగి వచ్చేటప్పుడు టాంక్ బండ్ (టాఫి - థి 
పిస్తె నేనిలా గన్ ఫౌం డడీకి వెళిపోతానండీ” అ 

“గన్ ఫౌండీ కెందుకు?) 
“నా రూమ్ అక్కడేనండి,” 

“కశ(హఃొ6, కరు అటు పోసీవోయ్.) 

కాలెజ్ దగ్గర దిగి, వ్యాసమూ ర్తి ర0డతుగులు వేపేడు. కారు ఛే 
మైదాన్ రోడ్డు వేపు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉండడం ఆశ్చర్యంగా[ి గమనించాడు. 
కౌరు వెళ్ళిపోడంల్ ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు. కాని మొత్తంమిద ఆశ్చర్యపడేదె 
ఏడో జరిగినట్టుంది. 

దక్షీణామూర్తీ అతనూ అక్కడ ఢీకొట్టుకున్నారు. 

శ్లండ్ దగ్గర “కౌరిక్కడా 

న్నాడు వ్యాసమూ ర్రి, 

తి 
“ఏంవోయ్! ఎటు చూస్తూ నడుస్తున్నావ్?.... ఇంకో రెండడుగులు 

వేసి ఆ పైట్ బ్యాంక్ దగ్గిర ఇలా నడిచేవం పే చాలు....” అన్నాడు దక్షీణా 

మూర్తి నవ్వుతూ. 

“నాకు సెట్ బ్యాంక్ దగ్గిర ఈ వేళఫ్సుడేం పనుందీ.ఏఎడో తమలాంటి 

వాళ్ళకి తప్ప” అన్నాడు వ్యాసమూర్హి తనూ నవ్వేస్తూ, 

“అదే, అదే!_ ఆ కార్లోంచి దిగినవాడు ఇంకెలా మాట్లాడుతా *ే..! 
ఇంతకీ ఈవిణ్ఞెలా పట్టావ్” 

“పట్టిడం ఏమిటి, నేనేం దయ్యాన్నా, శ్లనినా?” 

“దయ్యానివి కాకపోవచ్చుగాని, శనివి మాతం అవును!” 

“అయితే అయ్యానుగానీ, ఇవాళ్ళి తో నా శని విరగడై పోయింది. (గూ ఏ_ 

టూ సర్వీసెస్లో నాకు సెలక్షన్ ఒచ్చింది. ఇవాశే ఆర్షర్స వచ్చాయి....” 

“ఊం అలా చెప్పు! శఈవిడిద్యారా వచ్చుంటు.ంది,” అన్నాడు దజకొ 

మూర్తి ఆశ్సర్యపడకుండా. 

గతితప్పిన కరుణ [141] వవ 



ల “ఖ్యుపీడ్క ' ఈవిడంటున్నా రేమీట ౦డీ. పరత పక్కనే ఉస్నట్టు! ఆవిడ 

జంజాొరాహిల్ కి వెళ్ళి పోయుంటుంది!” 

దశ్షిణామూ ర్తి నష్యాళశాడు. “ఆబ్బో, అబ్బో! బంజారాహిల్స్! చాలా 

దారం వెళ్ళిందన్నమాట; వ్యవహారం!.. తాగ ్ హసుమా! అక్కడ మేడల 

గోడలేకాదు, మనుషుల మనసులూ రాశ్ళమయంగా ఉండొచ్చు! పరిహాసం 

మేళవించిన మందహాసం విసురుతూ, దషీణామూ ర్తి వకీణ హస్తంతో వ్యాస 

మూ ర్తి వీపుమీద ఓ బరువయిన గుల్ల దెబ్బ 'వెశాడు. 

దశ్షిణామూ రి ధోరణి చాలా ఎబ్బెట్టుగా నే ఉంది. అయినా సంతోషంలో, 

ఆనందాతిరేకంతో, తను మంచి ఉద్యోగం సంపొదించేడన్న సంగతి నలుగురూ 

తెలుసుకుంటున్నారన్న గర్వంలో, 'గు ర్తించికూడా పట్టించుకోలేడు వ్యాసమూ ర్తి, 

తనకీ ఆవిడకీ పరిచయం కావడం, అదంతా వరసగా చె ప్పేళాడు. 

దకణామూ ర్తి డిప్లొమాటిక్ గా నవ్వేడు. 

“ఉ(హూం....హనుబుంతరావుగారూళ్ళో ఉన్నారా?” 

“నేరం టూర్ (పోగ్రాం పకారం యివాళ రాజమం డిలో ఉంటారు. 

ఐద్యారో జుల్లో వొచ్చసారు....” 

“ఆయనేం చెప్పారు నీతో. ఈవిణ్ణి గురించి?” 
, తగి చెప్పలేదు, ఫలానాచోట వొళ్ళిల్లు, ఆవిడకి సీ గురించి ఫోనులో 

చెప్పాను కఓీసోౌరి నువ్వెళ్ళి కనబడు, నీకు తప్పకుండా హెల్ చేస్తుంది 

అన్నారు." 

“ఆవిడ ఎవరూ ఏం కథా-ఇవెం చెప్పలేదూ?” 

శర ప్రి డ్ర డాకర్ రాజొరావుగారి భార్య” 

శఅది సరేలేవోట్.. అసలు నంగతేం చెప్పలేదన్నమాట....పోనీలే__ 

ఏన్నెలా చూస్తోంది?" 

“నాలా దయగా చూసోంది?_.” 

దక్షీణామూ ర్థీ మళ్ళీ భావగర్భితంగా నవ్వాడు. “దయేమిటోయ్, మెరి 

వాడా! దయ చాలారో జులై ఆవిడ లోకాన్ని ఏడిచి వెళ్ళిపోయింది. ఆపా్యయం 

అను, ఇష్టం అను. ఇంకేదేనా అను. అందులో కరుణాదేవిగారా!.. పేరుకి 

మాతం కరుణ! చేసేపన్లు__” 

f అక్ అక. గా 
కోసిం సెం .ంల 
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“ఏం చేస్తుందా... మొగాళ్ళని. ఆడిస్తుంది. . మొగాళ్ళతో: . ఆడు 
కుంటుంది. నీక్కూడా అదృషం పట్టిందే మోనని!_... 9 | 

కక ఛీ=.ఏమిట ౦డీ, మీ మాటలు?” 

“ఊ౦హూ....ఏం, ఆవిడ ౦దంగా లేదా?” 

కనా. 'లుష్పగోలుతనంగా లేదా?_ మొగాళ్ళని వేరి వేసవల్ని 
చేసి పడే డసేవి ఏమిటి స అవిడ దగ్గర?" 

నా కర్ణం కావడంలేదు...” 

... మొదల్లో ఎవడికి మతం అర్దమై ఏకిసింది గనక! నువ్విందాక 
న్. ఆవిడ డ్లక్ష ర్ రాజారావుగారి భార్య అని మాతం అందరికీ అర్హమవు 
తంది... ఆవిడకున్న పలుకుబడి ఆసలు రాజారావుగారికుందా అని!_ఐి. ప్రీయస్. 

ఆఫీసర్లు, గవర్నరు, గవర్న మెంట్ సెకటరీలూ, సర్వీస్ కమీషన్ మెంబర్లు, 
రెవెన్యూ బోర్లు మెంబర్లూ, ఐ,జి. ఆఫ్ పోలీసూ, కార్పొరేషన్ మేయరూ-- 
రిట్, పెర్సీస్, రాక్ కేసిల్ లాంటి హోటళ్ళు__శవాయ్, మంజూస్, లిదోస్, 
విక్కాజీస్లాంటి బార్లు.._.ఆనిడ మాట తీసెయ్యగల మహా నుభాపుడీ జంట సగ 
రాల్లో లేడు నాయనా-...అలాంటావిడతో పరిచయం అంపే అదృష్టంగాక మరే 
మిటి?” 

వ్యాసమూ రి ర్రి కళ్ళు మెరిశాయి. 
“__ ఈవిడ మొదట్లో పిఠాపురం దగ్గిర ఏ వూరునుంచో భర్ఫిందయ్యా, 

జాగా చదువుకుంది, +ఆ౦(ధా యూనివర్సిటీలో పోస్ట (గ్రాడ్యుయేషన్ _చదివిందో, 

ఒడ్జ్డెక్కించిందో తెలీదు... మామూలుగా మేరేజ్ కాలేదు, ఎవరితోటో వెళ్ళి 
పోయిందనీ, ఒక కొడుకో, కూతురో పుట్టడం కూడా జరిగిందనీ చెప్పుటేంటారు 

--పరమాత్ముడి కెరుక!....ఆనర్్స్ చదువుతూ వుండగా ఒక పెద్ద ఎలక్తిికల్ 

ఇంజనీర్... రిశురయిపోతూ ఉన్నాయన-___ఈవిణ్తీ చేరదీసేడు.__ఆయనతో 
ఎనిమి దెళ్లుంది, ఆయన పోతోపోతో ఆ _స్టంతా ఈవిడ పేర బెట్టి వెళ్ళారు, 

డబ్బుచూసి అనేకమంది వెంటదిడ్డారు.... కొంచెం అనుభవం, బిలం, వళ్ళే 
యిగా! ఎవర్నీ చేరనియ్యలేదు.... అలా కొంతకాలం స్వేచ్చగా, పెద్ద పెద 

వాళ్ళతో మాత్రం పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళతోనే తిరుగుతూ... అంశా ,అట్ 
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a] 

స్ శ % + w “ih 

గతితస్సివ కరుణ ల! 



"మోస్ట్ స్మీశేసీలోఅనుకో_ గడిపేసింది== రాజొరావుగారి పరిచయం అయి 

ఆశేశ్ళయింది. ఈ ఆ రేళ్ళయి ఆవిడ ఆడింది ఆటా పాడింది పాటా... ఆయన 

కేమిటి, పెద్దవాడు! ముగ్గురు కొడుకులున్నారు. ఒకడు యూకేలోనూ ఇద్దరు 

అమెరికాలోనూ సెటిలై పోయేరు. ఇంకెన్వరూ లేరు; లంకతిత యిల్లూ, గంపంత 

ఆస్తీ కొండంత వతిషా కకక అలాంటప్పుడు ఈవిడ శటన స్టపడింది, 

శెలిపీ, అందం, యౌవనం, హుషారూ, మాట నేర్పరితవం వున్న మనిషి 
...ఇన్నిటికీ మించి మొగ వాణ్ని సంతోషంలో వూగించడంలో వూరించడంలో 

'ఆవిడకున్న చాకచక్యం లోకంలో చాలా ఆరుదంటారు._ ఆయన స్వర్గం అను 

భవించి ఆనందపు లోతులూ, అనురాగషప్రటంచలూ చూసేడు.... ఇస్పుడిప్పుడు 

ఆవిడ చేసేపన్లు. అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని. ఆయన కర్ణాకర్లిగా వినేసరికి_ 
చాలా బాధపడి, ఈవిడ ఎలాగైనా వదులే బావుణ్నరా అని 'చూస్తున్నాడు... 

' ఒకానొక ప్ 2 డె వోర్స్క లు ఆఫర్ చేసేడని. న, 

కుంటారు...” 

“ఇపస్నీ నా కెందుకండీ___ నేనేదో హనుమంతరావుగారు పంపేరుకదా 
అని వెళ్లేను; ఆవిడ రికమెండ్ చేస్తే "సెలక్షన్ ఒస్తుందన్నా రు; ఒచ్చింది.__1” 

“అంతే ఆనుకుంటున్నావా?.... వెరినాయనా!........అంత సుఖువా, 

ఆవిడ పంజరంతోంచి వరారై పారిపోడం! శ్రేష్మంలో పడ్డ ఈగ నయం! 

ఆవిడ కీష్టం ఉండనీ, ఉండకపోనీ: సీ కావిడ వెంట  పడదామనిపించేటంత 

వరకూ తెస్తుంది. సీ చేత యామండీ అనిపించుకుంటుంది. నిన్ను ఏం వోట్ 

'అ౦టుంది.' . ఇన్వండీ అని పదే పదే అడిగించుకుంటు౦ది; ఇసాను రేష్మరా 

ఆంటుంది, వెయ్యేళ్ళు ఆశపెట్టి వేలిచుట్లూ తిస్పుకుంటుంది. ఒక్కొక్క మొగ 
వాణ్ని ఒకొక్క వీళ్ బాటిల్ కన్నా కనాకష్టంగా చూసి అవతల విసిరేస్తుంది.., 

తిరిగి చూసేసరికి పెంటపోగుమీద వుండడంతస్ప ఈ వెధవాయగారు చేసేదేమీ 
వుండ దు...” 

ఏటో ఉపన్యాసం విన్నట్టుండడం దగ్గిర్నుంచి We సినిమా చూసి 

'నట్టుండడం వరకూ ఏషాం ఫొంచదెడు వ్యాసమూరి, “అలా ఎన్నాళ్ళు సాగు 

సే ఆవిడకి మ్మాతం+?.__ఇంతమందీ నెడిపిస్తే యెంతపగ (పబలుంది!” 

దక్షికామూరి ఎగతాళిగా నవ్వాడు. మళ మొహం చిట్టించుకొని 

అన్నాడు: పగ!-.. ఎర్బడ్డం ఎంత సేపు. ఏగానికి కొరగాకుండా ఎగిరిపోయి 
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చావడమూ ఎంత సెపు! రాళ్ళు ఆవిడకి తగలవు; రక్తమా మెది ఉడకదు___చిరు 
నవ్వుతో చిదంబరం సంపేస్తుందిరా నాయన! పలుకుబడి పళ్ళతోటలా వున్న 
మనిషికిపగే ఒక భయమా? 

_--అప్పుడప్పు డీపిడకి కనబడి నా ఏళ్వాసాన్నీ కృత జత సీ తెలియజేస్తూ 

వుండాలని గంటన్నర |కితం చేసుకున్న నిర్ణయాన్ని తుడిచి అవతల పాచేశాడు 

వ్యాసమూర్తి, 

౦. 0 0 
కాని, ఆవిడ వొదిలిందా?. 

సరిగ్గా ఐదోరో జున.... ఏదో కారు__గన్ ఫౌండ్రీ సండుళ్లా గర్జించు 

కొంటూ గన్ పేల్చినట్టు బేక్ ఫెరింగు చేసుకుంటూ, తిరిగి తిరిగి, ఆఖరికి 

వ్యాసమూర్తి రూమున్న యింటిముందు ఆగింది. 

కింద. “ బహ్మచారీ మఠ్”లో వుంటున్న సిద్దేశ్వర్ పెర్షాడ్ ని “వ్యాస్ 

మూర్తీ కహాంరహతే?) అని అడిగిన కరుణాదేవి కంఠస్వరాన్ని వ్యాసమూ_ 

గుర్తుపట్టాడు. అంతే.... గడ్గంగీస్తున్న అతని రజర్ జారిపడ్డట్పయింది. అతను 

 వూహించసాగాడు.._వాడు బహుశా ఆవిడ రూపానికి పరవశించి; చొరవకి 

ఆశ్చర్యపడి, అధికారానికి భయపడి; అవన్నీ చూసి నిర్హాంతపడి--- నోటంట 

మాటరాక, ఒక వేలు పెకి చూపించి, “ఊపర్” అన్నట్లు తలయెగరేసి, వోగుట 

కతో. రాబోయిన మాటని మింగేసుంటాడు- టైమ్లేదు. మెట్లెక్కి అవిడ మేడ 

మీద కొచ్చేస్తూ వుంటె, శేముతో తయారు చెయ్యబడ్డ “మాడా. తన రూమ్లో 

వున్న ఒకే వొక ఫర్నిచర్ పీస్-ని ఇాశీ చెయ్యటానికి వ్యానమూర్తి వడ్డయాత స 

వర్గనాతీతం.... దానిమీద గుండు సూదుల దగ్గర్నుంచీ బెండగింజల వరకూ 

ఏవేవో.పున్నాయి. 
i 

“నమస్కార మండీ" అన్నాడతను. ఆవిడ ద్వారం అవతల కనబడగానే. 1 

“నమస్కారం!.... ఇక్క_డుంటున్నావా, నువు నువ్విచ్చిన డోర్ 

నంబరుతో ఈయిల్లు కని పెట్టినందుకు నువ్వుగాని, ఈకార్బోరేషన్ వాళ్ళుగాని.... 

తనకేదెనా స్పెషల్ (పయిజ్ యివ్యాల౦టున్నాడు మౌ డె ఏవరు!” 

“క్షమించండి. మా రూమ్లోకి తమలాంటి వార్ "స్టే కూచుందికి , కూడా 

ఏమీ లేవు దయచెయ్యండి. ఆ డై 9వర్నో మరెవర్నో కోలెయ్యలేక పోయారా 

శేను రాకపోయానా? ఈ డర్టీ ప్లేస్ కి మీరు రావడం౦....* 
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“అదేం లేదులే: బాధసడకు. నాలుగైదు నెలల్లో నువ్వే సంపాదిస్తావు; 

ఫర్నిచర్. కేముంది!.... సరే నువ్వెంత సేపట్లొ బయల్దెరగలవు? మనం అలా 
వెళ్ళాలి...” 

వాచీ చూసే మిషతో ఆవిడ పక్కకి తిరిగి నవ్వుకుంటూ వుంచే పరధ్యా 

నంగా తనమొహం అద్దంలో చూసుకొని, సబ్బురాసిన సగం గీసిన ఈ మొహాన్ని 

ఈవిడ యింత సేపూ నవ్వకుండా యెలా చూడగలిగిందా అని ఆశ్చర్యపడ్డంలో, 

ఆపిడడిగిన _పశ్నకి సమాధానం చెప్పడం మరిచి పోయాడు వ్యాసమూర్తి, 

“నాకో చిన్న సాయంచేసి పెట్లాలి నువ్వు...” 

“నేనా?.... మీకా....?..- సాయంచేసి పెట్టడ మా? మీరు ఫోన్చేస్తే 

పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మీ గుమ్మంలో వాల్తారు...” 

కరుఖా దేవి నవ్వేసింది. “ఇది పెద్దవాళ్ళ కప్పగించే పనికాదులే.__” 

ఎక్కడో ఏదో ఫర్నిచర్ కంపెనీ ఉందట.___వాళ్ళదగ్గర ఏవో స్పెషల్ 

క్వాలిటీ పెయింట్స్ ఉంటాయట, ఆవి (ప్రత్యేకం వాళ్ళ స్పెషల్ లై సెన్స్ 

[కింద ఇంగ్లాండ్ నించి నసాయట.... ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి, 

నాలుగు రకాల రంగు: నాలుగు na రిజర్ చేయించి; ఆవిడ వేరే రేచోట, 

ఐల స్యాటన్లో తయారు చయిసోన్న ఫర్నిచర్ కి ఆ కంపెనీ (యింగ్ 

మెషీన్స్తో వేయించాలి... 

“దీంట్లొ నని re వాళ్ళేవరో ఎక్కడుంటారో కూడా నే 

నెరగను....” 

_ “నేనుమా తం ఎరుగుదునా?___నా పక్కన నిలబడ్డ మే; నువ్వు చేసే 

దల్లాసు...మిగతా దంతా నే చూసుకుంటాను. రెడీయేనా? బయల రు మరి!” 

“అసలావిడ తత్వమే అంత” అన్నాడు దకిణామూరి, __ “ఆవిడపని 
ఆవిడ చేసుకోగలదు; అలా చేసుకో నివ్వాలికూడా ను... కాని పక్కన ఎవడో 

' ఒహడు. నిలబడాలి!.. అది జవాబుదారీ కే అనుకో. లేకపోతే డాబుసరికే అనుకో. 

మొత ౦మీద ఎవడో ఒహడు, వుండవలసిందే! .... 
“__నువ్వావిణ్లీ ఒదలొద్దు....ఎప్పుడై తే నీ రూమ్కి రావడం కూడా 

_పారంఖించిందో, అప్పుడే కథ చాలావరకూ వెళ్ళిందన్నమాట....ఈ మాతం 
గౌరవం చాలా రో జుల్నించీ ఎవరికీ జరగలేదు.... ఈమధ్య చిన్న కురాళ్ళ 

మీదికి పోతోందిలే....కాని వొక్కటి మాతం గుర్తు పెట్టుకో, నీ బెజవాడ 
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యన్ఫారార్ కొ'ే జీ "పేక్టిక్స్ ఏమీ సని చెయ్యవిక్కడ .... ఆరికేరిన బర, 

అతి mr? పుండాలి.__అంతెందుకూ. ఎక్కడా పప్పులో కాలు వెయ్య 

కుండా వ్యవహారం చివరంటా నడిపించి ఒడ్గెక్కి స్తే నీకు నాదో స్పెషల్ 
_పయిజ్ _.. పస్తుతాసికి ఇ దీ.” 

వ్యాసమూర్హి నరాలు జివ్వుమన్నాయి. ఆలోచించడాని కిష్టంలేనంత హడా 
నిడి సడ్డాడు. అతని మనస్సు మాతం దక్షీణామూ ర్తి సూచించిన ధోరణిలో 

కొట్లుకుపోతోంది. “ఏమిటండోయ్, అది!” అన్నాడు (ప్రస్తుతానికి వొస్తూ. సందె 

హాలు అడగకూడనిఏగా మిగిలి, ఇంకి పోయాయి. 

“మది థియేటర్ అనీ, ఒక నవలలే, సోమర్సెట్ మామ్ అన్నత ను 

(వాసేడు.___చదువు, సీకు బాగా, “బక్ట్స్బుక్కులా పని చేస్తుంది.” 

0 0 0 

ఆఅవకాశంకోసం వెతుక్కోడం వ్యాసమూ ర్రికొక వ్యాపక మైపోయింది... 

ఆఏడకీ తనకీ ఎమన్నా సాపత్యం సమత ౪౦ ఉన్నాయా? ఏమిటి సంబంధం 

ఇది. ఈ ధోరణి నిజమేనా? అన్న (ప్రశ్నల్లేవు_ఉన్న క్షణాల్లో కొట్టొచ్చినట్టు 

తెలుస్తూనే ఉంటు ౦ది, అంతెత్తున వుంటుందిక్టిఎందునా, ఆవిడ. తను చాలా 

ఆల్బుడే మోకొని అలా ఆనుకోడం యిష్టం వుండదు, అలా ఎంత సేపు ఆలో 

చించడు... అవిడకొక బాయ (ఫెండు అవసరం కాబో అనిపిస్తోంది. దానికీ 

కారణాలూ, ఆర్ల్యు మంట్లూ. ఒక వేళ ఆవిడకి బాయ్ ఫైండ్ కావలసివచ్చిన 

సందర్భంలో తనకన్నా అర్హు డివరు.., అందుచేత ఎలాగో ఒకలాగ ఆవిడతో: 

అనుబంధం తెగకుండా బంధం గటి పడేటట్టు జాగ త్తపడాలి....అది'దక్షీణా 

మూర్తిగారి వుద్చోధా, తనకి సబిబనిపించిన వీతీనూ. రోజూ కలుసాడు. ఎంత 

వరకూ వచ్చిందో చెప్పమంటాడు ఏవో సలహాలు చెబుతాడు.చిక్కగావివరిస్తాడు, 

చక్కని ఉదాహూరణిలు తెస్తాడు, వాతావరణ౦లొ, వ్యసనంలా, చుట్లూ' వ్యాపి 

సాడు. ; 
చివరికి ఓ అవసరంలాంటి అవకాశం తగిలింది. 

“ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనూ. ఒక బేచ్ వాళ్ళు ఈ పనికి _దెయనింగ్ 

అవుతూ వుంచేకూడా, నన్ను కర్నూల్ చేసేం పొమ్మంటున్నాదండి.. నేను 

యల్ .యల్ఫీ, చదువుకుందామని , ప్పస్తకౌలు పోగు చేసేను," నాతోసహా చదవ 

డానికో అబ్బాయినీ సెలక్స్ చేసుకున్నాను. ఇంక ఫీజు కట్టడ: మాలస్యం, 

ఇప్పుడు కర్నూలీ వెళ్ళిపో లేం” 
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“జది చాలా సిలీగా ఉంది. ఆఫీసర్లు బాధపడి తొరు...._వొశ్ళఆఫిసుల్లో, 

కొర కనిర్యహణ కోసం లక్ష ఆర్షర్స్ వేస్తారు. అన్నీ సదుపాయంగానే ఉండవు 

ఎక్కడో ఏదో ఒక అర్లర్ ఎవరికో నొకరికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది; ఆలా 

ఆని అన్నీ మారుస్తూ కూర్చుంటే వాళ్ళు పని చేయించుకోడం ఎలాగ? పతీ 

సారీ ఇలా sitios ఆధారపడి ఉదో్యగం ఎంతకాలం చేస్తావు!” 

“ఈ ఒక్క-సారికీ మీరు నాకీ సాయం చెయ్యాలండి, ఫీజ్ కట్టేసిన 

తరవాత కోర్స్ అయ్యేవరకూ మార్చరు.” 

కరుణా దేవి నవ్వకుండా వొక్కనిమిషం కూచుంటే. దీనంగా ఏదేనా 

అందామనీ, నేననకపోతే మాతం ఆవిడ నన్నీ ఊర్నించి చూస్తూ వెళ్ళిపో 

నిస్తుందా అనీ. అనుకొన్నాడు. కష్టపడీ నోరు మూసుకు కూర్చున్నాడు. 

త్ హనుమంతరావుగార్ని కన్సల్లి చేసేవా?” 

“లేదండీ, నిన్న ఆయనకోసం ఆఫీసుకి వెళితే లేరు.” 

* జం ట్రి కెశ్ళేవా. మరి?” 

ఈ లేదం డి_.* 

“ఏం?__అప్పుడే ఆ యిల్లు మరిచిపోయావా, లేకపోతే ఆ ఇంటికీ 

వెళ్ళఖ్కరే OR PT నువ్వు కనబడ్డం లేదని నాతో వచ్చి చెప్పా 

శాయన! ఇదేం బావులేదు... సరే! మీ డిపార్లుమెంట్ హాడ్కి ఫోన్ డయల్ 

చెయ్యి: మాట్లాడ దాం. ఫ్లు wl ఈ (ట్రాన్స్ఫర్ ఆపుచెయ్యమని వ్యక్తి కిగత౦గా 

నువ్వు దరఖాసు సె'ప్తేవా, లేకపోతే వాళ్ళని నీ వెనిటీతో సరొపె9జ్ చేద్దామను 

కుంటున్నావా?”* 

“పెప్తేనండి, పిటిషన్.” 

“సరే డయల్ చెయ్యి, నెంబరు... సాయంత్రం లోపుగా హనుమంతరావు 

గార్ని కలు.ో 

ఆ సాయంత్రం వా్యాసమూర్హి బాధ భరించ లేక దకీణామూ ర్తి ద గిర 

కెళ్ళాడు. 

“ఎక్కడో పల్లీ కొట్టుంటుంది: నిన్ననో మొన్నోను! ఆ అక్కసు 

కాసా ని మీద తీర్చుకొంది, అంతే! కంగారుపడకు. చనుపు తీసుకుందన్నమాట. 

లేకపోతే చీవాశ్లులో వెస్తుంది. ప 

వ్యాసమూ ర్తి కొక్క ముక్క కూడా బోధపడలేదు. 
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అప్ప ల్రీ కొటడ ౧వేంటండీ?” 
లు రు 

“అలాకూూూడా ఆపుతూ ఉంటుందోయ్, అప్పుడప్పుడూ; ... ఎముంది, 
ఆ క్ష బ్బులంటపోవడ ౦. మగాళ్ళతో సమంగా కార్లూ, (డింక్సూ ప్యవహారం; 
ఎవణ్త్హో ఒహణ్ని వెరె త్రించి వెలిచుట్టూ తిప్పుకోవడం, వాడు గేటు 
వొచ్చి బెదిరిపోయి క్షమించమ్మా అనడం, లేకపోతే యేమిటి? ఈవిడ కిప్పుడు 
ముస్ఫయే్యడో ముపష్ఫయ్యెనిమిదో ఉంటాయా, వ ద్ధెనిమి దెళ్ళ దాన్లా ముసాబు చేస్తు 

గ అటి 

కుని ముద్దులు కురుస్తుంది. ఆవి చూస్తే కొందరికి కడుపులోంచీ వికారం పటు 

దారా 

కొచ్చిందం శే, ఆశ్చర్యం ఎముంది? | 
“ఎమిటన్నారూ?._ఆవిడకి ముషృయ్యేడేణ్శ?_ ఇరవయ్యారో ఇంవ 

య్యదో ఉంటాయనుకుంటున్నా ను.” 
“అనుకో, అనుకో! సీ కలా అనిపించడమే మంచిది! గుడొలక్! .* 

౦ 0 స్ట 

వరర్శాబెనై ట్ సినిమా ఒచ్చింది టివోలీలోకి. అక్కడ అవిడ కారు 
ఆగివుంది, ఆవిడ కనిపించకెణు.. ఫస్ఫక్షాస్ క్యూలో నిలబడ్డాడు వ్యాసమూ ర్తి... 

కాళ్ళు క్యూలో ముందుకి ఒక్క 'వేపుమా తం కదులుతున్నా, కళ్ళు ఆవిడకోసం 

నాలుగు వేప్పలా వెతుకుతూనే. ఉన్నాయి... మనస్సు ఆవిడ గురించి పరిపరివిధాల 
ఆలోచిస్తూనే ఉంది... సినిమాకొచ్చిందా? కూడా, ఎవరొచ్చారో !....ఎవడో, ఆ 

అదృష్టవంతుడు, చూడాలి! నషిణామూ ర్తి చెప్పినట్లు దురదృష్టవంతుడే మో, 

ఒక వెళ! ఏ టిక్కట్లో! రిజర్వుడు క్లాస్కి ఎడ్వాన్సుబుకింగు, బహుశా ఫోన్ 
లోనే చేసేసుంటారు... వాళ్ళ పక్కనో. వెనకనో సీటు సంపాదించి కూర్చో 

గలిగితే కొంత బోధపడుతుందే మో... డబ్బులు చాలేటట్టు లేవు... “వన్ 
టికెట్ ప్లీజ్...” ఆ కొద్ది కణాలూ కౌంటర్లో తలా, కళ్ళూ పెట్టి యివతలపడి 

ఇటు చూసేసరికి, ఆదుగో ఆవిడ, ఇదిగో ఆవిడ లోకస మ్మోహనకరంగా 

వొదిలిన పెటచెంగు!... 

“నమస్కార (వ6౦డి_ో 

“నమస్కారం! _ సినీమా కొచ్చేవా”” 
“అవునండి.” తన చేతులో టికెట్టు తన క్లాసేమిటో మొహమాట 

పడుతూ చెప్పేసిన తర్వాత జేబులో పెట్టుకున్నాడు. “ఒక్కరే వొచ్చినట్టు 

న్నా రే” 
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“అవును....” కరుణాదేవి విలాసంగా నవ్వింది, “ఒక్క రెనే 

రావడం చాలా ఎళ్ళ తరవాత మొదటిసారి... జడ్డిగార మ్మాయి..., తార, ఒస్తా 

నంది....పావు గంటనించి వెయిట్ చేస్తున్నాను....ఇప్పుడె ఫోన్ చేసేను 

ఇంటి దగ్గిర మధ్యాన్నం మంతం, బయల్లేరిందట, కారు తీసుకుని,... ఏ 

(ఫెండ్స్ యిళ్ళలో తిరుగుతుందో ....? 

“వనార నుకుంటానండి.... కార్లో క:! ఏ తణం పచ్చినా రావచ్చు!” 

“ఆఫ్కోర్స్....అయినా ఓ అరగంటకంజే ఎక్కువ చూడదల్సుకో 

లెదు 

చూసీ వెళ్ళిపోతుందనుకున్నాడు వ్యాసమూ ర్థి.,..కాని ఆట మొదలెట్టిన 

యిరవె నిమిషాలకి గేట్ దగ్గిరుండే' తిను శోవెసిసన్ బె నేమ్ వ్యాస 

మూ శ్రీ?” అంటూ వెతుక్కుంటూ తన దగ్గరకొచ్చి “ఎక్స్క్యూజ్మీసార్,, 

మేడమ్, వాంట్స్యు....” అగరు. 

అవిడతో వెనక న్లో కూర్చున్నికా రుతో వెళ్ళడంకో సం, తన రూమి 

దగ్గర (డొప్ ani) కోసం, తను తెచ్చిన న "స కిల్ టివోలీ కాంపొంద్ 

లోనే చొద్ఏ పెట్ట, పొద్దు కే రూపాయిన్నర అదనంగా చెల్లి ౦చి తెచ్చుకోడం 

కూడా, అన్నింటితోచాటు మరిచిపోడం కష్టం.... 

0 0 0 

“ఎంతవరకూ ఒచ్చింది!" అంటూ దక్షణామూ ర్తి రూమ్ కొచ్చెడు. 

వ్యాసమూర్తి ర్ నప్వేసె ఊరుకున్నాడు, ఎంత అడిగినా 39 bot a 

ఆసక్ స్రీ అంతవరకూ ఒచ్చింది గద!...ఇలాంటి ఏషయాల్లొ ea వం 

లేదసడం సాధారణంగా ఎప్పుడు జరుగుతుందో నాకు శెలుసులేవో, య్," 

దేవాంతకుడు .... 

“_రిలయబుల్ సర్కిల్స్లో రూమర్ ఒళటి బె లు దేరింది విన్నావా? ___ 

సోత్రూ -అట్నుంచొచ్చే వేళకి డెవోర్స్కి సిద్దంగా 

ఉండమని చిప్ప వెశ్ళేరుటో య, ము దెవిగార్ని! అషకొదు, రెండే నా సరే, 

రాజారావుగారు ఫారిన్ వెళ్ళి 

యిచ్చే సి "సెటిల్ చెయ్యమని ల లాయర్ ముకుందంగారికి ఇన స్ట్రక్ష న్స యిచ్చే 

రుట.... దేవిగారు చార్ మెంబర్పుతో వో జూనియర్నో, లేక నీ లాగ లైఫ్లో 
క్రొత్తగా అడుగు పెడుతుస్న బ్లూమింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ గాణ సెల్స్ 

చేసుకుంటుందని = రూనుర్....మరి నీ ఛాన్సెస్ ఎంతవరకో 1” 
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అనిల అఖభభణి ఇధి ఈక 

“కాని ఒక్కటి మాతం జ్ఞాపకం పెట్టుకో, సర్వీస్ కమీషన్ పరీక్ష 

(వాసినట్టు కాదు. అక్కడ ఈవిడ రికమండేషన్ పనిచేసింది గాని ఇక్కడ 
ఎవడి రికమండేషనూ పనిచెయ్యదు....” 

దక్షిణామూర్తి అలా వెళ్ళగానే మధురోహల్లో మబజ్జనా లాడసాగాడు, 
వ్యాసమూ ర్తి---ధియేటర్ పుస్తకం ఆలవోకగా తేరిచేడు. అది అతని అభిమాన 

పు నకం అయికూర్చు౦ది._ సోమర్ సెల్ మాం ఆ పు స్పకాన్ని ముందుగా నే 

(వాసేసినందుకు అతనికి మె త్తటికోపం ఒస్తూవుంటుంది.._కొన్నిపకరణు ఎంపే 

దక్షిణామూ ర్రిమాటలకం కే యిష్టం.--సడినయస్సు దాటిన మహిళ, బాధ్యత లుతెలి 

సిన భామ..బొ త్తిగా కొ త్తవా డొకడు తారసపడి, మాసినగడ్డంతో సుండ మీంచి 

బుజమ్మద వరకూ పెట్టిన కిత్రకిత లకి సమాధానం చెప్పలేక పోయింది. గౌరవ 

నీయులూ, పెద్దలూ అయివుండి దాదాపు చిన్నతనంనుంచి తనని ఆరాధిస్తూ 

వాంఛిస్తె, ఆయనకి చివరికి .ఆరాధనే మిగిల్చింది. తనకింద పనిచేసేవాడు, 

డబ్బులోగాని. పలుకుబడిలో గాని, ఆఖరికి తానాడే నాటకాలు బోధపర్చు 
కోడంలో గాని..ఎందునా తనికి ఈడుగాని వాణ్నిపస్టేసి, సాక్షాత్తూ పునర్యౌవనం 

సపొందింది...తోకం అంతా వొక నాటకరంగం, కాకపోతే వొక న గ్రనశాలా 

దేనికీ “టెమ్రావాలని రాదు;ఉండాలని ఉండదు. సమయం చూచుకునీ, సమయం 

కని పెట్ట, సమయం మించిపోకముందు అన్ని పన్లూ పూరి చేసుకో వాలి... 

ఈ విధంగా తక్కువ మగవాణ్నీ యెంచుకోడం చరిత _పసిద్దంలాగె 

ఉం౦ది.-కెరు డై ౦పర్లూ, కమత గాళ్యా, ఎకౌంటు గుమసాొలూ కథా నాయకులు 

కావటం అప్పుడ ప్పుడు అవృతూనే ఉంది. ఇందులో ఏదో ఉంది;లేకపోతే 

చరిత చర్విత చర్యణం చేసి ఈ సత్యాన్ని పునః, పునః[పతిష చెయ్యడం 

జర గ దు... 

తను ఆవిడకంటె తక్కువవాడు కౌవడ౦_త న అనర్హత ఎలొగో, 

అర త అలాగే నేమో... ఈ అర్హతానర్హతల మధ్య ఆడంబరారి ఆ వేదనల 
లే రే యి 

మధ్య, తను ఎలా ఉ త్రీర్లుడు కావడం? 
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4 
ఏదెలా వున్నా దక్షీణామూ రర్తిగారు చెప్పింది నిజం ___ అనుకున్నాడు 

వ్యాసమూ ర్హి___ఈవిడ కెప్పుడూ ఒక మగవాడు పక్కన ఉండాలి. 

అదృష్ట దేవతగానీ, దురదృష్ట చేవ తేగానీ ___ పేమ దేవత మాతం 
అపును.... 

మనుషుల్లో ఈ భావం ఎందుకు పుడుతుంది? దీనిక్కారణం ఏమిటి; 
పరిధులెంతవరకు? తెలుసుకోడం వర కేగాని ఆచరణీయ మెన నిర్ణయాలు చేసు 

కోడం కషం... ఏ వాగొస్తే దాంట్లో కొట్టుకు వోడం మనిషి అత్షణ౦___ అంత 

కంపే మించితే మానవాతీతం, మొదట మానవులు; తరవాత, ఓపిక, తీరిక 

ఉంటే మానవాతీకులు...... 

పరిస్థితులూ, అవకాశాలూ కూడి రాకపోతే ఎలాగైనా కాలక్షేపం చేసె 

యొచ్చును__అవకాశం అంతే అదొక పరీక్ష సమయమే.___వినియోగించు 
కోవడమా; వ్యర్థం చేసుకోవడమా? 

ఆవిడ తననిలా ఎందుకు ఆహ్మానించిందో? ఇది నిజంగా కాకతాళీయమా? 

అంతానా? 

తను ఏంచేస్తే మంచిదో; ఏం చెయ్యకపోతే మంచిదిగా దో? 
ఫ్లో స ¥ 

ఇప్పుడావిడ ఏం చేస్తూందో!.. 
కనిపెట్టడం పెద్ద కష్టం గాదు. చాత్రూమ్కేసి వెళితే వరండా పక్కన 

ఆవిడ గదికొక పెద్ద_గాజు పలకల కిటికి ఉంది. ఆ కిటికీలోంచి సరిగ్గా 
మూసెయ్యని స్కీన్ లోంచి, తిన్నగా ఆవిడ మంచం కనిపిస్తుంది. 

ఆవిడ నిదపోడంలేదు....పు సకం ఏదో కిందపడేసిన చప్పుడూ టీపాయ్ 
ఈడిక్టసై అయ్యే బరబరాఫచప్పుళ్ళ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి;అ ప్పుడ ప్పుడు. 

ఆవిడ వుదేశ మేమిటో._సుడిగాలిక ౦ పే విచ్చలవిడై న ఆవిడ చరిత.,. 
_పెమికుల గురించి ఆవిడ. ఉదైశాలు-_-క మ్ సె'పైంబర్ ద్భశాకల సమక్షంలో 

అవిడ హర్షం, తన రూమ్లో ద్వయంపట్ల ఆవిడ సానుభూతీ; పేంక్ బంద్ 
మీద కనుపించిన జంటని గమనించినప్పటి ఆమెచర్య-___ఇవి తనకి (పోత్సా 
హోన్నివ్వడాని కేనా? చాలా యివి? వీటితో తను ముందుకు వెళ్ళవచ్చా?._-ఇంత 
కంచే వివరంగా ఇంత సంస్కారం ఉన్నవారు చెప్పరేమో!___ 
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. ఎమో__కొందర సడకూడదు.._దక్షిణామూ ర్రి చెప్పినట్లు తొందర 
పడితె వ్యవహారం బెడిసికొడుతుందే మో. ల 

దషీజణామూ రి సిగ్గో సిరి,,, తొందరపడకపోతే,...ఆవిడ అంకకన్నా 
తందరపడదు....ఎవరూ తొందరపడకుండా కూచుంపే. అవకాశాలు మళ్ళీ 
వొసాయా? .* ఎలాగ్గో వెతుక్కుని అవకాశం సృష్టించొచ్చుగాని — అవి 
వెలితిగా కృతకంగా ఉంటాయే మో... 

ఇంక అమే చెమ్లేదు... 

0 0 0 
హాల్లో గడియారం ఒక గంట కొట్తింది, ఒంటి గంటా? అనుకుంటూ 

వాచి చూసుకున్నాడు వ్యాసమూ ర్తి. ఒకటిన్నర ... వ్యాసమూ ర్తి లేచాడు, 
లెచాడుగాని అతను నడవలేదు. అక్కదే నించున్నాడు; ధైర్యం చెయ్యలెక. 

ఏం చేద్దామని? అని మనస్సు నిలనదీసి అడుగుతోంది *. ఏమో ,., 

తెలియదని డబాయించి దాటేశాడు. |పశ్నని....అలాగే నిస్సత్తువ సహాయంతో 
నిర్ణయం వొకటి తీసుకొని ద్వారం వరకూ వెళ్ళి తలుపు తెరిచాడు. 

ఎదురుగా కరుణా దేవి గది__తలుపు పూర్తిగా మూసిలేదు. రెండు తలు 

పులక్టిమధ్య సన్నని సందు మిగిలిపోయి అందులోంచి వెల్తురు ఏటవాలుగా ఎటో 

వెళోంది___ఆవిడ తలుపు తీసుంచడానికి కారణ మేమిటో._అని ధైర్యం చెప్పు 
కున్నాడు వ్యాసమూరి,. 

సరిగ్గా అదే సమయానికి కరుణాదేవి గది తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. 

తెల్లని చీర కట్టుకున్న కరుణాదేవి ఒక్క నిమిషం ద్వారాని కడ్డంగా నిల్చుంది. 

కక ననుకున్నచి నిజం. అనుకున్నాడు వ్యాసమూ ర్తి. 

చీకటి పల్చగా, మెత్తగా, అందంగా వుంది 

వ్యాసమూ ర్తి ఒక్క డుగు ముందుకు, వేసిఆవిడ వెప చూశాడు. 

కరుణా దెవి ఠక్కున హాల్లో నాలుగు దీపాల స్విచ్ వేసింది. హాలంతా 

వెలురుమయమెంది....హరా త్తుగా వొచ్చిన వెల్తుర్లో ఆమె మొహం చూడ్డానికి 

వ్యాసమూ రి ధెర్యం చెయ్య లెదు, వెల్తురు చూడలేక కళ్ళూ, ఆవిణ్ని చూడ 

లేక మనసూ, మిలమిల్లాడేయి. ఆ భయంలో, ఆ కంగారులో “నేను నేను” 
అనకుండా నిలదొక్కుకున్న ందుకు ఆనందించ వలసొచ్చింది. 

చిరునవ్వుతో కరుణా దేవి పలకరించింది “నీకూ {ని దపట్టలేదా?” 

“లేదండీ? అన్న మాట కూడా నోటంట పెగల్లదు, వ్యాసమూ ర్తికీ. 
“నీకు శమ యిస్తున్నందు శీమీ అనుకోక ఫోతే.నాకో చిన్న ఉపకారం 

చేసిపెట్టాలి..” 
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“ఓ! తప్పకుండా!” 

“_ కిందని, బౌట్ హౌస్లో డై 9వరు పడుకొని నీదపోతూవుంటాడు 
వరండాలో బజ్ నొక్కితే అతను లేచొస్తాడు. కారు తీసుకుని సిటీలోకి వెళ్ళి, 
నాకో (బ్రాందీ బాటిల్ తెచ్చి పెట్టాలి... మేము ఎప్పుడూ తెచ్చుకునే బార్ వాళ్ళకి 
చీటీ రాసిస్తాను, ఓ అరడజను స్లీపింగ్ టాట్స్కూడా యిస్తాడు. తెచ్చిపెట్టు... 

లేకపో తే ఇవాళ ఇహ నిదపమైటట్టులేదు. ఈ అర్హరాాతివూట నా డె 9వర్ని 

లెమ్మంటే ఏడుసాడుగాని చేపేదేం లేదు._ఇంత నీరసంతో నేను డై0స్ 
చెయ్యలేను...” + 

“డై 9వర్' విసుళక్కుం౦ టే నేను డై 9వ్చేసుకు వెళానండి.__నాకేం సీర 
సం లేదు, ని దమత్తూ లేదు” అన్నాడు వ్యాసమూ ర్చి. 

“వండర్ ఫుల్, నీకు డై ౦ఏింగ్ కూడా వచ్చా? చెప్పేవేకాదు. అలాంట 
ప్పుడు ఆ డై డ 9వర్ని లేపడం, వాడు విసుకో్కో-డం, సరేలే అంటూనుమెళ్ళడం 

అనో"బందుకు.....? తిన్నగా షెడ్డో కారు తీసుకుని లా వెళ్ళొస్తె బావుం 
టుంది,” 

స్తా ఉ దేశం కూడా అదేనండి.” 

రెండు నిమిషాల్లో ఒక చీటీ, కారు తాళాలూ తెచ్చి యిచ్చింది కరుణా 
చెవి *__.ఈ బార్ తెలుసా?" అంది, 

“తెలుసులి 

స్త x ¥ 

ఉదయం ఎనిమిదిన్నరైంది. 
వ్యాసమూ ర్తి, దకీణామూ ర్తిదగ్గిర కెళదామని (డెస్ చేసుకున్నాడు, 

రూమ్కు తాళం సెటాడు. 

(కింద కారాగిన చప్ప్సుడె ౦ది. 

చకచకా మేడ మెట్టు దిగి వొచ్చేశాతు వ్యాసమూ ర్తి. 
కారు హనుమంత ets, డై 9వరు నమస్కాారంచేసి చీటీ ట ఇచ్చాడు. 
“గొప్ప (పమాదం జరిగింది. ఉన్నపళంగా బె లుదేరిరా...హనుమంత 

రావుల 
“ఏమెంది?ో 

“తెలిదుబాబూ.ో 

కౌరెకౌడు వ్యాసమూ రజ క గ 
ఈలా 
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పోర్టికోలో కౌరాగింది__హనుమంతరావుగా రక్క దే 
“పంతులూ నువ్వు దిగి పోటో 
“చి తంలో 

శక అం ది 

(ఫ్రంట్ సీట్లోకి రా, మూ రీ!” అని హనుమంరరాపుగా౪౮ 
సార్దుచేశాడు. . 

Dir రి 

కారు కాంపొండ్ దాటి వెశోంది. 
రా (తెమెంది మూ ర?” 

aan యాట 

కనా షాక్ తగిలినట్లయింది, తెల్ల మొహం వెళశాడు. కరుణా 
ఇంటిదగ్గిర ఎమెందని అడుగుతున్నారని తెలిసింది, 

“టెమ్ వెస్టుచెయ్యకు._ఫరవాలేదు, చెప్పు.” 

ప x సిద్ద గొ ఉన్నోడు జ 

రక 

డివి 

“నాయం (తం ఆవిడ మా ఆఫిస్ కొచ్చేశారండి. ఇదరం కలిసి 
బాద్ వెళ్ళి ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ ఆయనో మాటాదామండి, రపెపోయించండి, 
తాజ్లో భోంచేసి రెండోఆటకి ఇంగ్లీష్ ఏిక్సిరుకు వెడదాం అన్నాం ౦డీ... 

సనిమా నుంచొచ్చి బంగళాలో గెస్టురూమ్లో వడుకున్నానండి, పొద్దుపే ఒచ్చే 
శానండి._ అని వ్యాసమూ ర్రి ఆయనవేప్ప చూశాడు, 

ఆయన నమ్మలేదు, వ్యాసమూర్తి కళ్ళలోకి లోతుగా చూస్తూ “ని 
అర్థరాషక్ర ప్పుడు ఊళ్లోకి పంపిందటగా!" అన్నాడు, 

“__.అవునండి..రా[తి ఒంటి గంటన్నరకి....చా[తూమ్ కేసి వెడదా 

ముని లెచానండి........* నిద్దర పట్ట ప్లైదు. ఒక [బాంచి బాటిలూ అరడజను సపింగ్ 
టాబ్బూ తెచ్చి పెట్టమని-.బార్ మేనేజర్కి లెటర్ రాసిచ్చారండీ. కారు తీను 

కసి వెళ్ళొచ్చానండి...” ఇక్కడ పెట్టిపో, నెను స్పీపింగ్ డోస్ వేసుకుం 

టాను, లేచేసరికి లేటవుతుంది: నువ్వు లేవగానే రాజ్యలక్ష్మీ నడిగి కాఫీ తీసు 

కుని, డై వర్ని కారులో సీ రూమ్ దగ్గిర (డొవ్ చెయ్యమను...” అనేసి తలు 

'పేసుకున్నారండి.___” 

“తం తేనా?” 

“ఆం తేనండి” 

హనుమంతరావుగారు వ్యాసమూ ర్రిని మరొకసారి తీక్షణంగా చూశాడు. 

వెంటనే చూపు రోడ్డుమీదికి మళ్ళించేడు. స్టీరింగ్ విల్ మీద ఏడో పాటకితాళం 

వేసినట్లు వెళ్ళతో కొట్టసాగాడు. 
“ఏమెందండీ? ఏదో ప్రమాదమని (వాసేద!__” అన్నాడు వ్యాస 

హనుమంతరావుగారు అతని కళ్ళల్లోకి కటువుగా చూసేడు--మళ్ళీ 
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చూపు తీప్పేసుకుని ఐదు సెకండ్లు. నిశబ్దంగా ఊరుకున్నాడు. బ్ర ద్ర జా దేవీ 

చచ్చిపోయిందోయ్.” | 

“ఆగ” వ్యాసమూ ర్తి కంగారుపడి సీట్లో సగానికి లేచాడు. 

“నో ఉదేశ్యం ఏమిటంచేనువ్వు జరిగిందంతా చెప్పావా?” 

వ్యాసమూ ర్తి వొణికి పోతున్నాడు. “అవునండీ_అం తా..చెప్పానండి” 

“భయపడిపోకు_...భయపడి అబద్దం చెప్పడంకన్నా ధ ర్భంగా నిజం 

చెప్పడం మంచిది...” 

“న్నె....న్నే.... నిజమే చెప్పేనండీ,” 

“అయితే ధైర్యంగా ఉండు....ఆవిడెవరు, నువ్వెవరు, నేనెవరు!....కాని, 
నువ్వూ నేనూ కలిసి ఆవిణ్ని హత్య చేశామేమో అని_కనీసం నేను, అవిణ్ని 
చావకుండా ఆువాణనుకుంటానురా | తి రెంరు గంటలప్పుడు ఫోన్ చేసిం 

దోయ్ “గొప్ప ఆపదలో వున్నాను: రక్షించండి.” అంది, 

“ఏవో హిస్టిరిక్ షాక్స్ తగుల్తూనే ఉంటాయి ఆవిడకి....కొన్ని వందల 

మంది _ైండ్ను: కొన్ని వేల యిన్సిడెంట్సు-_అస్నీ దాదాపు ఎడ్వంచర్చ. ఏది 

జ్లాపకంవొచ్చి బాధపడుతోందో, వొంటరిగా ఉంది! అనుకున్నాను. 
“చెప్పు. అన్నాను, 

“రక్షించండి! వెంటనే రండి___అంది. 

“దొంగలా, దొరలా... అన్నాను, 

“ఎవరూకాదు.... ఓ చిన్న అబ్బాయి.... నన్ను | పరు స్తున్నానంటాడు. 
నాకు చాలా సరసంగా ఉంది. అతస్ని ఊళ్లోకి పంపెను. అతను తిరిగి రాక 

ముందు మీరురావాలి.లేకబోతే యేం జరుగుతుందో చెప్పలేను”_....అంది, 
“ఏమయినౌ బల పయోగం చెస్తున్నారా?”.__అన్నాను. 

'ఇఛి, వాడి మొహం! ఇంకా (పారంభంలో ఉన్నాడు.... అసలు 

ఇవాశే మొదలు, వొడి బు|ర యిది ఆలోచించడం, గ్లోఅనుకుంటాను,పస్తుతానికి 

అరడజను పేజీల (పమలేఖ రాశాడు. ఆఫ్కోర్స్.__ అత నివ్యకుండా నే ఆ 

బహుమతి స్వీకరించాను? అని పక పకా నవ్వింది. “మీరు వెంటనే బయలుదేరి 
వొచ్చెయ్యండి!.' అంది 

వాడెనడు?___అని నే నడగలేదు. అలా అడగడం మర్యాద కాదు. 
ఆవిడ చెప్పనూలేదు. 
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“సరే, నీరసంగా ఉందంటున్నావు గనక, ' ఇంట్లో (చాందీ ఉం'ే 
కొపైయ్యి. బల(పయోగం లేదంటున్నావు గనక, తలుపులు విడాయించుకు 

హాయిగా నిిదపో పొద్దు పే, ఒస్తాను: అబ్బాయిని మాతం పీ లెతే దాచి పెట్టు: 

చూడాలనుంది”___అన్నాను, 

“తరవా లేమెంది,మూ ర్లీ}__అ అబ్బాయి, నువ్వేగా!” 

వ్యాసమూ ర్తి పెదవులు వొణికాయి.... నె...న్నే=నే__నండి....కాని నే 
నబద్ధాలా శేదండి.... నేను సిటీలోంచొచ్చాక ఆవిడ నామొహ(వైనాచూశేదండి, 

వొటిలూ బల్ఫూ అందివ్వజోతే అందుకో లేదండి అక్కడ పెట్టిపో..... అన్నా 

రండి. నా వెనకే తలుపు గడియే సుకొన్నారండి” అత నీ కళ్ళలో నీళ్ళు తిరి 

గాయి, ఉదో ౪గంకో సం అవిడ సాయం ఆపేకశీంచడం, ఆవిడిచ్చిన మర్యాదా, 

దక్షిణామూర్తి వ్యాఖ్యానాలూ, తన చర్యలూ, ఆలోచనలు, తన మూలంగా 

ఆవిడ మానసిక ఆందోళన పొందడం, మరణించడం..అస్నీ తెలిసిపోతూ, 
మి(శిత భావాలు ఆంద జేస్తూ అత జ్లి కలచి వేశాయి. పళ్చా తాఫానికూ_డా వ్యవధి 

అ ర్లతా లేనట్టయి పోయాడు. భయంలో కొట్టుకుంటున్నాడు. 
మరి కొంత పెప హనుమంతరావుగారు నిశబ్దంగా ఉండిపోతే వ్యాస 

మూరి తన భయాన్ని దాచటానికి (పయత్నిస్తూ సంభాషణ మొదలు పెట్టి (పతి 

అక్షరంతోనూ వ్యక్తం చేసేవాడే, కాని *కరుణావిల్లా. దగ్గర పడగానే ఆయన 

ఏ... ఆ వుత్తరం ఏజో-నీ దగ్గరుందా?' అన్నాడు. 

“లేదండి. అట్నుంచొచ్చేక శే నెంత వెతికినా కనిపించ లేదండి,” 

హనుమంతరావుగారు వ్యాసమూర్తి వెపు చూశాడు. “కళు, తుడు మనో? 

అన్నాడు. 

కారు కరుణావిల్లా ఆవరణలో (పవేశించింది. 

0 0 0 “ఈ 

హనుమంతరాపుగారు దిగగానే అక్కడ కూర్చున్న రాజ్యలజీ, కోరు 

న్ వ ser fre జ 

డె9వరూలేచి నమస్కారాలు పెట్టారు. ,డవర్ని చేతో పిల్చి, కారు తీగుకు 

క్ష గారి? తీస కురా! .... పోలీసులకి Po న 
వెళ్ల, అమ్మగార్ని పెద్దమ్మాయిగా ఇ అసు 

అన్నాడు హానుమంతరావుగారు. 

“లేదండీ..తమరొ చ్చే క’ 
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“దట్ సృ రెట్, పోనీలే; నేను చేసాను__-నువు వ్యు తొందగా వెళ్ళు... రాజ్య 

లకీ పది 

రాజ్యలచ్ము, .వ్యాసమూ-ర్తి అయనవెంట కరుణాదేవి నదివేప వెళ్ళాడు. 
మంచంమీద, డన్ల పిల్లో మీద, సౌందర్యం, స్వేచ్చ శాశ్వత నిిదపోఠు, 

న్నాయి.... వ్యాసమూ ర్తి హనుమంతరావుగారివే పొకసారిచూస్కి ఆయనంత 

న్యూ[టల్గా ఎలా చూస్తున్నాడా అని ఆశ్చర్యపోతూ. ఇంత త్యరగా అంత 

చలాకి అయిన మనిషి జ్ఞాపకాల ..ఫోగుగా మిగిలిపోయి జ్యోతి ఆరిపోయినం 

దుకు భయపడిపోయి, దుఃఖాన్ని తుడుచుకుంటున్నాడు. 

0 0 0 0 

మూడు ఉ తరాలు దొరికాయి. తలగడ (కింద. 

ఒకటి రాజారావు గారికి, సీల్లుకవరు, పెద్దది: బరు వెంది, 

రెండోది హనుమంతరావు గారికి, అంటించని కవరు. 

మూడోది పోలీస్యోకమీషనరు కు. కాగితం మడత, 

నాని ముందుగా కవరులెని కాగితం మడత విప్పి చదివే 

శాడు. కేవలం ఆత్మహత్యేననీ, కారణాలు చాలా. ఆభ్యాత్మికమైనవనీ ఎవరి! 

ఎలాంటి సంబంధంలేదని, సమ్మతిపూర్వకంగా స్పష్టంచేసినట్లు (hen, అది 

చూచి శేరికపడి నిట్టూర్పు నిడిచాడు. 
ష్య ప్ల 3 

హానుమంతరావృగారూ, 

ఆఖరు నమస్కారం. 

రాజారాపుగారు అమెరికా వెళుతూ, కొడుకులు తన నంత దూరానికి 

రప్పించుకుంటున్నందుకు నొచ్చుకుంటూ, తన జపెక అనే బలహీనతకీ, నా 

అసమర్ధత కీ సిగుపడుతూ మనకోసం, ఈ దేశంతో వుండి పోగలిగిన కొడుకు 

నొకల్లి క తిరిగొచ్చే వేళకి చూడమంయే_._. త్రీ తండ్రీలేని వాణ్ని, బుద్దీ 
క్షానం ఉన్నవాణ్ని, ఉకూషాలూ అక్క ర్లేనివాణ్ని, అండా దండా కావల్సిన 

వాణ్డి_.... చూశానని, ఆయన చూస్తె తప్పకుండా మెచ్చుకుంటార నీ తెచ్చుకుంటా" 

రనీ, వారికి తెలియచేళాను. 

వాడు నా కొడుకే.లేకపోతే నాకు వాడిమీద పత (పేమ ఎందుక్కలుగు 
తుంది 
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నా దృష్ట వెప్పడూ దెబ్బతినదు.... వాడు నిశ్చయంగా నా కొడుకే. 
ఇర వై రెండెళ్ళనాడు, పిఠాపురంలోని ఒక ధనవంతుడు నన్ను వైజాగ్లో 
కాలేజీలో చేర్చి, నా యోగకేమాలూ, సుఖ సౌఖ్యాలూ స్వయంగా వచ్చి విచా 
రిస్తూ వుండిన రోజుల్లో, ఏదో నర్సింగ్ హోమ్లో నా బిడ్డగా జన్మించికూడా, 
నాకు గాని వారికిగాని ( అ బిడ్డను పెంచ సాహసం, అదృష్టం లేక: అయిదువేల 

రూపాయలతో తల్లి దం(డుల్ని కొనుక్కున్న నలతక్కువ బిడ్డ... . ఎప్పటి కేనా 

శెలుసుకుంటాన నీ, మళ్ళీ చూ నొననీ ఆశించలేదు. పుట్టు మచ్చలూ వొంకర్లూ ఏమీ 

గుర్తులెవు... అయినా మాతం నొ దృష. దెబ్బతినదు ns "పేరు పెట్టిన వార 

వరో, పాలు పోసిన వారెవరో. 

_పోతపాలతో, ఎర్లువు భావాలో పెరిగాడు గనకే, ఇలా బెడిసికొట్టింది. 
అమ్మెవరో, అత నెవరో తెలుసుకో లేకపోయిన మూరుడు. 

జీవితాన్ని తిరగరాని వ౦ పులుతిస్పి, అన్న, తమ్ముడు, త౦(డీంకొడుకు, 

ఇలాంటి బంధువులు లెకుండా' చేసేసుకున్నాడు. నన్ను చూసె అందరికీ వొక్క 
లాంటి భావం కలిగితే అది నా తప్పుగాక, వారందరిదీనా?....నా తప్పులన్నీ 
వొక రూపంపొంది; నా జీవితంలో ఉన్న" పొరపాటును ఎత్తి చూపించడానికి 
నా కొడుకును వినియోగించడం సిగ్గు పడవలసిన విషయం... నాకు |పేమలేఖ 

(వాసిన అతన్ని మందలించడానికిగాని, ఇలాంటి కుమారుణ్ని రాజారావుగారికి 

స్వీకరించ మనడానికీ__-అన్నిటికీ మించి మొట్టమొదపే నా భావం నా కుమారు 
డికి తెలియజేయక పోయినందుకు. సిగ్గు పడ్డానికిగాని నా కో పికలేదు. ఈ సమ 

యంలో, నే నుంచే. పరిస్టితులో మనుష్యులో నా 'కనేక కర్తవ్యాలు నిల్జేశించ 
డం జరుగుతుంది. నాకు తోచిన మార్గాన నేను పోవడానికి ఇదే అవకాశం, 

సెలవు. 

కరుణ, 

తా, క__ ఈ ఉత్తరంలో ఒక సల్లు. కవరూ, _ పోలీసులకొక ఉత్తవమూ 

ఉన్నాయి, ఎవరిది వారి కందజేసే బాధ్యత మీ కొప్పగిస్తున్నాను, 

వారి ఉత్తరంతస్ప మిగతాదేదీ పోతీసులకిచ్చి నా కొడుకు బతుకు 

పాడు చెయ్యవద్దని నా కడసారి (పార్దన. 

060 

గతితప్పిన కరుణ 603 



(“జ్యోతి” మాసవ్యతిక, జూలై 1963 

వ ద్దం అబద్ధవ రా ఉంది 

సీతాపతి మేడెక్కు.తూ మెట్లు వంకర తిరిగినచోట ఆగాడు. అక్కడ 
నుంచి అతనికి కనపడ్డ దృశ్యం అతన్ని అడుగు ముందుకి వెయ్యనివ్వలేదు, 

వెంటనే మొహం తిప్పుకున్నాడు, పీత్రాపతి కిందికి దిగి పోదామన్నట్లుగా 

మనిషి తిరిగాడు. 

రవణమ్మా, అప్పారావూ ముందు విడిసడ్డారు, ఒకరి చేతుల్లోంచి 
నొకరు, త రాత ఒకరి మొహాలతొకరు చూసుకున్నారు. నవ్వుకుందామని, ఇద్ద 

రిక్ అనిపించింది. కాని ఒకరూ నవ్వలేక పోయారు. ఒక్కక్షణం ఇద్దరికీ ఏమీ 
తోచక బెరుగ్గా చూసుకున్నారు. మాబ రాలేదు, ఎవరికీను. 

అరక రమణ మ్మే ముందు మాట్లాడింది. 

“ఏం కావాలి నాన్నా? రా!.... అంటూ చకచకా తండి నుంచున్న వేప్ప 
వెళ్ళింది, 

“ఏం లేదులే అమ్మాి__అని ఆస్పటికస్సడే ఐదారు మెట్లు దిగి 
పోయాడు సీతాపతి. 

సేతాపతి వెళ్ళడం గమనించిన అప్పారావు మెట్ల చివరడాకా వొచ్చేసి 

“వెళ్ళి కనుక్కో, ఎం కావాలో పాపం!” అన్నాడు. 

"అబ్బా, నె వెళ్ళను” అంది రమణమ్మ సిగ్గుతో. 

“ఏడిసినటుంది తెలివి. ఏమిటాసిగ్గు;.ఇ ంత లో నే ఎం కొంవ మునిగింది? 
వెళ్ళు వెళ్ళ.” 

“ఆయినా మీరు మరీనండి_ పట్టపగలు ఆరుబైట. ఛీ.” అని సిగు పడింది 
రమణమ్మ. 

అప్పారావు. శృంగారంగా నవ్వాడు, తల గో క్కు న్నట్లు నటించి 
“ఓహో_పగలుకదూ, మరిచిపోయాను! సరేలే, చీకటిపడ్డా కే వస్తాను’ అని 
చిరునవ్వుతో చకచకా మెట్లుదిగి వెళ్ళాడు. 

పీత్రాపతి మెట్లగది us సంభందగ్గిర ఏమీ తోచక నిలబడాడు. 
తలి 

a 
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అప్పారావు రావడం, విసురుగా కింది గదిలోకి వెళ్ళి తల దువ్వు 
కోడం, చొక్కా మార్చుకోడం, చెప్పులు తొడుక్కుని బై టికి వెళ్ళిపోడం, 
(క్రీగంట గమనిస్తూ నించున్నాడు సీతాపతి. 

“ఇందులో ఎవరి తవ్వ మా(తం ఎముంది?” అనుకున్నాడు, 

లేదు. ఇప్పుడు జరిగిందాల్లో ఎవరి తప్పూ లేదు. 
రెండేళ్ళ గుడ్డుని తన చేతుల్లో వొదిలి. నాడు నరసమ్మ కన్ను మూసి 

నప్పుడే జరిగిపోయింది తస్పు.... 

లేని పోని బాధలు ఊహించుకొని, పచ్చని జీవితమూ, వెచ్చని వయసూ 
వొదిలి, రెండేళ్ళ పాపని అక్కగారు పార్వతమ్మ చేతుల్లో వొదిలి కొత్త 
బాధలు సృష్టించుకోకుండా, మిల్మటీలో చేరిపోకుండా ఆనాడు సరిదిడ్డుకోవలసిన 

తప్పు అది. 

ఇప్పుడ నుకుం ఖే మాతం ఎం లాభం? 

పన్నెండేళ్ళ సర్వీసు పూరి చేసుకొని. సందిటినిండా డబ్బూ ఆర్జించు 
కొని, తిరిగొచ్చిన వేళకి__ 

రవణమ్మ గుమ్మటంలా ఎదిగిపోయింది. (పభలా అలంకరించుకొని 
గుమ్మంలోనే ఎదురొస్తె. 

చూసీ చూడగానే ఇది వాళ్ళమ్మా, ఇదేశా....అని ఓలి ప్ప కంగారు 

పశాడు. 
6 

ఎదిగొచ్చిన అమ్మాయినిచూ స్తే కలిగిన ఆనందంతో బాటు ఎదురొచ్చిన 

సమస్యకూడా స్ఫురించి బెదురూ పడ్డాడు. 
ఆయినా అతనికేం లేదా, పోదా? 

ఉన్న ఊళ్లో సొంత యిల్లూ, మొగుడు లేక పోబట్టి కాబోలు పదిమంది 

మొగాళ్ళ పెట్లుగా యిల్లూ ఫొలమూ దిద్లుకొ స్తూ ఏడా దేడాదీ తమ్ముడు పంపిన 

స్ట 
A a 

డబ్బూ పొలంమీది డబ్బూ వడ్డీ కే వేస్తూ లోపే లోటుగా వొప్పచెప్పిన విధ 

వకు_గారూ. 

a వీటన్నిటికీ తోడు ప్రాజతతో జాాగతతో నిలవచేసి తనతో తెచ్చుకున్న 

ములె-.. 

క్త చుటుపట ఈ రేడు వూళ్ళల్లో ఆ రేడు లోకాల్లో “సమానంతో యింత 

of) + గి 

కే మెరుగులే! దనిపించే సంబంధం తెచ్చి క'టేడు. కూతురికి ఎడాది 

| 

ళీ 
ife 

ds 

గ 
, 

0 
అదం అబదమాడింది. 
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ఎవరో అనడం, ముఖ పీతి, అనవసరం, సీతాపతే అనుకున్నాడు తన 

మామగారు నరసమ్మకి చెయ్యని న్యాయం తను రమణమ్మకి చెయ్యగలిగాడని, 

రవణ మ్మా అప్పొారావూ ఈ డేకొకు౦డా జోడున్ను కావడం వొళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళని 

చూసుకుని ఒకళ్ళు తృ పిపడిపోడంలో ఆకలీ, వేళా కూడా మరిచిపోవడం 

చూసుగుని_ 

“ఏ ప్రిలకి ఏ త౦్మడి చేశా డిలాగా?” అని గర్వమూ పడాడు సీతాపతి, 
ళ్ 

(ఏ 

“కార్య” మెన తరవాత తొలి సం కౌంతిది. 

“అచ్చటా, ముచ్చట్మా అచ్చ "సేం జరిగేను.___కోడల్ని తీసుకుని తమరే 

మా యింటికి దయచెయ్యండి. మీ పండగ సంబరం మేమూ పంచుకుంటాం 

అన్న గారూ 1 అవి వియ్యపురాలు పొడిస్తే--- 

“మాకేం లోటు? డబ్బులేదనా, చెసే వాళ్లు లేరనా? ఆ మాట కొస 

రవణమ్మకి పార్వతమ్మ చేసినట్టు ఎ పిల్లకి ఎ తల్లి చేసిందీ” అనుకొని 
రు ఆ లం 

అక్కసూ సంతమూ వటి, 
1 6 

దం దొ -- అల్లుణ్నీ తీసుక్ ఏడు... 

ఎక్కడా ఏదీ బఉసికొట్టలేదు. 

బెడిసి కొట్టకపోడ వేం కాదు-_-శ్వ్యశుగ్భహం భారవికి కష్టంగా తోచడ 

మెందుకో అప్పారావు కర్ణమవలేదు, జామాతా దళమ్యగహః అన్న నుడిలో 
ముడి విడనూలేదు సీతాపతికి,ఈ రెజ్నెల్లబట్టినూ,. 

ఇప్పుడు ఈ సాయంకాలం ఓ దృష్టితో చూడ్డం అలవాకైన కళ్ళకి ర్డీ 

రకం దృశ్యం కనబిడేసరికి తప్పొప్పుల (ప్రస క్తి వొచ్చేసి జరుగుతున్నదంతా 

జరిగిందాంతో తూకం పడుతోంది. 

ఏది ఓగ్గో ఏది మొగ్గో తెలీడంలేదు. 

కూతుర్నీ అల్లుభీ చూసుకుంటూ గడిపస్తున్న సిత్రాపతికీ._.. 

శఈ సుఖం వెనుక వో సమస్య పరితస్క “ఏ వయస్సుకై' నౌ అ 

వయసు చెలిమే ఎక్కు అవసరిమనీ, 
మబ్బుతెర విడిపోయిన ఎండలాగ, 

ఫరో స్పష్టమైన భాషలో చె ప్పేస్తున్నట్టు. 

తీకణంగా . కష్టంగా తోచసాగింది! 

ఎందుకా? 
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లేదు.. 

సీతాపతి వయస్సు_అరవై కాదు....యాఖై రాలేదు.... నలభయ్యీ వెళ్ళ 

.. ముచ్చటగా ముప్పయి వెళ్ళి అందంగా ఆరుదాటాయి, 

ఆ తరం పారంభంలో.... 

ఇలాంటి సొంగే కాబోలు అదీను 

లక్షణాలు వేరయినా లక్ష్యం వొకటేగనక రవణమ్మ భూమ్మీద సడే 

సరికి నరసమ్మకి పది హెడూ, సీతాపతి కిరవై, పెళ్లై ఏడాదీ! 

పట్టుమని పదినిముషాలపాటు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ పాపల్నయినా 

ఎత్తుకోడం నేర్చుకోని క్యురాళ్ళకి__. 
వాళ్ళకీ వో హాహ 

ఏడి ప్తె ఎత్తుకోడానికీ.. ఏడవకపోతే. ఎత్తుకోడా నికీ ఓ పాప. 

వొచ్చేసిందం పే._ 

ఆశ్చర్యానికి మించి సిగే చేసింది. 
గస 

ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాటి సిగ్గే వేస్తోంది. 

అల్లుడు అలొ వెళ్ళీ వెళ్ళగానే గాలి తెర ల్లాంటి అలోచల్ని తోపేసు 

కుంటూ మేడెక్కాడు సీతాపతి.అలమార్లో అలవా-టెన పు స్తకాన్నే పరధ్యానంగా 

వెతుకుతూ వుంచే కేవలం చూడ్డానికొచ్చి అక్కడ నిలబడ్డ రవణమ్మని చూస్తె 
అలాటి సిగ వేసోంది. 

ఇంతకు ముందే ఆ పుస్తకం పట్టుకుని ఎటో వెళ్ళివుంచే అల్లుడు 

సాఫం ఈ అందమెన సాయంకాలం -ఇంటిడగ్గిళ "ఈ శావామీద ' గడిపేవాడు 

గదా అనిపించింది. అనాలనిపించింది.__సిగ్గుచేత. అనలేకపోయాడుం 

విసురుగా మెట్లు దిగి సీధిచేపు - వెశుతూఉంటే.... 

హాలో: అదం “హాలో”. అంటూ పలకరించింది, 
ag) రు య 

మొహం చూసుకో: అని "మోహపరిచింది. 

అదంలో మొహంచూసి సీతాపతి- మొహం - ముడుచుకుపోయింది. శ్రీం 
(on) 

ఇదేమి టీ మొహం? - 

ఇలా వుందేమిటి, నలిగిన పట్టుబిట్టలా గ, ఎండిన అప్పడం లాగ, 

వాడిపోయిన జీడిపండులాగ? 

ఇన్ని మడతలు, ఇన్ని ముడతలు: ఇన్ని పగుళ్ళా ఉన్నాయేమిటి శక 

మొహాంలో? 
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ఇచెవరిదో తప్పుచేసినవాడి మొహం. ముసిలాడి మొహం; 

తనే, తప్పుచేసినవాడు....తనే ముసిలాడు.... 

తనే, తనే, తనే. 

తనదే ఆ మొహం....తనే తప్పు చేనితవాడు....ఛ! 

ఫొద్దుపోయింది. 

© 0 ౮ © 

అల్లుడు ఇంటికెళ్ళి వుంటాడు, కనకోసం చూడకుండా భోం చెసోవాళ్ళు” 

మేడెక్కి పడుకున్నా రనిపిస్తె బాగుండునని తోస్తోంది సఠాపతికి. ఎందుకో 

అతనికి తెలియడంలేదు. 

అల్లుడు మర్యాదిచ్చి మర్యాద వుచ్చుకునే రకం.తను రాకుండా భోజనం 

చెయ్యడు. చేసిన ఆలస్యానికి నొచ్చుకుంటూ చకచకా అడుగులెయ్య సాగాడు. 

చెరువుకొమ్ము పుంత దగ్గిర పలకరింపు విని ఒక్క-తణం “నన్నేనాి 

అని పస్తాయించి ఆగాడు. 

“త(వలర్నెనండి బాబుగారండి. ఇల్లా వొ _స్తన్నా రెక్క_ణ్నించండి?” 

“ఏవరె అది? బుచ్చి!” 

“మరే(నండి బాబుగారు....కాస్త మోసపె్తి సడతారండి? సాలాసేపు 

నిలబడి పోయానండి. ఎవరూ ఒ స్పళ్లైదండి? 

పుల్లలమోపు ముందుంచుకొని ఎ_త్తేవాళ్ళు లేక నుంచున్నది బుచ్చి, 

ఆమెని గురించి ఒక్కమాటలో చెప్పాలం శే “గత వె భవచిహ్నూ౦.” బుచ్చి ఆ 

వూరికి మత్స్యగంధి, ఇంటా బయటానూ, 

ఆయితేనేం ఆమె చరిత (వాయాలం"ే మళ్లీ ఏ వ్యాసమహర్లో రానలసిం దే. 

అయితే యీమాటు భాగవతం రనించే శృంగార ఘంటంతో ఒస్తి మంచిది. 

ఆమె లీలలు ఇంటింటా శిలా శాసనాల్లా వెలిసి వున్నాయి. 

రసికావతంసులై యిల్లాళ్ళ నేలుతున్న ఊరి దాతుర్వర్ల్యమూ కూడా 

వొకనాడు బుచ్చి శిక్షణ పొందాలని ఉవ్విళ్ళూరిన వాళ్ళే ఆమె దగ్గిర 

గోప్పా వీదా లేవు... 

“ఉండిపోిమని ఎందరు సుఖవంతంగా రసవంతంగా బలవంతం చేసినా 

ఒప్పుకో లేదు_ఊ రిచివర ధాన్యంమిల్లు పెట్లడా నికీ ఆ రాచవారు ఒచ్చే 

నరకూనూ . 
మిల్లు ఉందిగాని “వారు” లేరిప్పుడు.... 
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ఎసరున్నా ఎవ గ్లేక మ. ఎ ఏం లేకపోయినా. 

బుచ్చి నెవరూ మరిచిపోలెదు 

ఇప్పటికై నా దాని బింకమూ, ఫొంకమూ, పెంకెతనమూ, బంకఠకంలాంటి 

మంకుతనాన్న్ననా సరె రండే న రయిస్తుందనడా నికి... దేహం వున వాడెవడికీ సండే 

హాం కలగదు, 

నూ మోట పడ్డా మోపె త్రీ పెట్టాడు పీతాపతి, 

“ద నాన్న బి బావున్నా టే?” 

“ఏం జాగు సామీ.. ko సావడు సాపాయివ్యి డన్న ట్లుండి ఆడిపని 

_-ఇంకా ఆడి సేపల దుకాసం, మిల్లు దొరగారూ ఉన న్నారనే వ నండి ఆడి చెవు 

.. అత్తుమానం తే తే సప ఏంటి తెచ్చె దీ!” 

మిల్లు వూడ్చడానికీ, అకుడ సళ్ళూ అవీ ఉంచడానికీ ఇలా ఏదో పేప 

చెప్పి రాజుగారు బుచ్చికి పటి కున నెలకి యింతా అని ముట్ట జపే వాడు 

ఆయన పోగానే ఆ ఉదో్యోగంలో మర్యాదపోయింది. కొన్నాళ్ళకి ఆ ఉదో; 

గమూ ఎవరికి చెందాలో వారికి చెందింది. 

(పజాస్య్వామ్యం వొచ్చాక రాజొదరణ తగ్గిపోయిన కళలా బుచ్చి మూల 

ఫుడ. “ప ప్వులమ్మిన ఊళ్ళో న పుడక లమ్ము కుంటొ కింది. 

pr కందిరీగల పుట్ట __అని తెలిసినవాడు గనక సితాపతి ఆ పలక 

రింపుతో నె చాలించుకొని మరేమీ కదపకుండాన నడక సాగించాడు. 

ఎవరికెంత హీనమెన కథినా బుచ్చి తన కథకి తనే నాయకురాలు 

గస 

మాట్లాడ నని భిష్మించుకున్న ఏళాపతిచేత మొహమాటం మౌటలు పలి 

కిస్తూ, తన లి చెప్పుకుంటూ అడుగు లేస్తోంది బుచ్చిం 

సా ప్రపదినమైన సఖ్యం దాదాపు మూడు ఫర్లాంగులు నెరపి ఇటు బుచ్చి 

పక్క దారికి 5 మళ్ళడమూ, అబు రెండే రెండడుగుల వెనకనించి ఒక సకి 

రింపుతోబాటు ఒక కొ త్ర పలకరింపు ఏనబడ్ల్డమూ జరిగాయి. 

“ఎక్కట్లించోయ్! ఇట్టాగ?' 

పితాపతి ఉలిక్కిపడి వెనక్కితిరిగి చూళాడు, 

“శంకరయ్య మావా” 

“బ్ర. ఆ(-చీకటిలో కనబట్టంలేదుగా వున్ను! ఎమిటి ఇల్ల బయర్దరా పు! 

అల్లుడాడు వెళ్ళాడా? 
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“లేదు.” 

“సం వెళాడులే.... వెళ్ళక్స రెదు గూడాగావున్ను.' ఈ జతల త ఖీ న్ య్, 

ఈ ఉంటే?) 
, : a లే 

“ఉద్యోగం సటో్యోగం యిలాటి బొదర బందీల్ల వుగా.) 

సీతాపతి నవ్వుకున్నాడు. ఏమిటో.తన అల్లుడు తనింట్లో తింటూ పది 
రో జుఅపొటు ఆనందంగా వున్నా ఆ ముచ్చట్లూ తోఠాసికే రావాలి! 

“ప్చి1ఒవ వాళ శ్ర కెందుకు మామా, ఉదోగ?గాలూ వూడగాలూ. 

“అం తేలే!.అయినా ఇస్పుదెం తెలుస్తుంది ట్ర ఉన్న పిప్పు పిసరూ నలుగు 

రన్నదమ్ములూ పంచుకోవాలి_హతులు నలుగురు పిల్లల్ని Ay గదా 
ఎంతొసుంది అన్న్మపళ్న1! అందిరూ నీలాగా దీపం పుండగానే ఇల్లు చక్క 

అనాను 

బెట్లుకో గలరా!” 

సీతాపతి మాట్లాడ లదు. 

“చెస్పవేం-స చెకరాల పొలమూ ఊళ్లో మడా, ఒక్కండిపీ నువ్వే, 
యుద్దంలో కి పోయి అంతోయింతో తెచ్చుకున్నావు, అందరికీ Do చెత పుతుందా 

అని” 

సీతొపతి నప్పుకున్నాడు. అయి తే నే ౦-జవౌబు చెప్పవలసిన అపసరం 

కతాళీయం గా తప్పెంది....సరిగ్గా ఈ మాట అనే వేళకి ఫంతరయ్య యింటి 
ముందుకొచ్చారు ఇద్దరూ, 

ముర గ ఒస్తాను మావా(' అన్నాడు సీతాపతి. 
Gan 

క్ ద య్య నవ్వాడు. ఎది నొ ఉర్హంటు వ్యవప హారవా.రా వోయ్, 

న కూచుని వెడుదువుగాని.’ 

ఇపా త త బ్బది లేదు. 

శంకరయ్య షష్టివృద్ధు. ఇంటినిండా ఐలగం. 

కాణీ ఆంత కుంఠం బొటుతో ఇలాలూ._ పేడకళాపీ జలి ఇరవెనా 
జ్ దం క్ ళం షూ 

టు. Wo టు. అడెన్ A wx వ న్ ఇ బశ ౧౧౦టలూ శు భంగ oY ww వాకిలి. Ce ఏరి ముర పందిరి రి దోవ క్క సుల సక్ ట్ 

ఇపన్ని ఆ యింటో అకరణలు. 
agp) ర్న 

అక్కడి కె శ మళ్ళ యిమత లికి కొందర గా రాబుధియ్యదు ఒ ర సీతాపతి కే 

గొ సా నాసర. 
(ue. 
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అంతేగాదు... 

పన్నెండేళ్ళు ఆర్మీలో వుండి తిరిగొచ్చి ననాడు.. 
ఊరంతా మారిపోయి, 

మహాకవి కధలో లాగ “పోయి” 

కొత్త సంస్కృతులూ, కొత్త చొక్కాలూ తొడుక్కుని, 

“ఇది మన వూరు కా'దనిపిసె, 

ఈ'వేపు శంకరయ్య యిల్లూ, ఈ తులసికోటా, సుళ్లెపందిరీ, ఈ సృృజ్ద 
దంపతులూ నిలబడి, 

“ఇది మీ వూరే నాయనా.” అని చెప్పగలిగింది. 

ఆ పాత ఘుమ ఘుసుల్లో, ఆ [ సళాంతతతోనే, 
అయితే ఈ (పశాంత మైన ఇంట్లో. 

గేటు దాటీ దాటగానే, లోపలికి వెళ్ళీ వెళ్ళగానే శంకరయ్య గొంతు 
మార్చి. 

“ఏమిటా మామా, దిని వెనక పడ్డాపూ? ఏమిటి కరి” అన్నాడు. 

తను లోసలి కడుగు వెయ్యలేరు. 

సీత్రాపతిని వెయ్యనివ్యాలేదు. 

మెదడులో. మేకుకొట్టినట్టయింది సీతాపతికి, బుచ్చిని గురించి అడుగు 

తున్నాడని అర్థ మె. 

తాటికింద పాలు తాగిన సితాపతి నిలబడియాడు. వొంట్లా విద్యుత్తు 

సృథఃక రించినటూ, పొషాణం మింగినట్లూ పుంది, వమనం కాడేమని బాధగా 
ప్ర 

పృంది. 

అదేం మాటది? 

ఆ మాట మరో డెపడైనా అన్నా, 

మరోనాడు ఈ శంకరయ్య మావే, అన్నా, 

వేరేవిధంగా జరగవలసిన కథ. 

మధ్యాన్నం నించి నము స్థిష్కాన్ని మథిస్తున్న మంతనం కాబోలు. మౌన 

ముద 'పయించి౦ది. 

ఉలి జేదు మావా” అననూ అన్నాడు. 

దానికి శంకరయ్య “ఏడిశావులే? అన్నట్టు పెద్ద నవ్వూ నవ్వేశాడు. 

అంతేగాదు. 
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అ సాయంతపు శీతాతపంలో 
శంకరయ్య యిచ్చిన గ్లాసెడు మంచితీర్ణంలో.. 

సతీసమేతంగా చేసిన హితబోధలో___ 

ఏముందో గావి. ఇవతల బడేసరికి. ఒడ్డుస పడ్డ చేసలా కొట్టుకునే ఈ 

చపపోయి ఏ మత్స్యగంధి బుట్టలో పడుతుందోనని భయంవేసింది. 

అరవై ఏశ్శెళ్ళిన్నా శంకరయ్య మామకి బుచ్చిని చూడగానే హుషారు 
కలిగి కలగవలసిన ఆలోచనా కలిగింది. తను అలా ఎందుకాలోచించలే దో? 

అదొక _పశ్న! ఏమిటా పశ్న? పడుచుదనం పరవళ్ళు తొర్కుతున్న 

తన యిందియాలు వెయ్యలేని (పశ్న! జవాబు లెని (వళశ్న!.. శంకరయ్య 
మావా తనని సవాల్ చేసేది? 

నో చేసాడు. శంక రయ్యమా6వ ఆఖరు కొడుక. నాల గెచ్ళ వెళ్ళ 

లేదుట. పదిసార్లు తాత అయిపోయిన శంకరయ్యమనాము మళ్లీ తండి అపు 

తాడెమోనని అనుమానం_.-ట-. యిస్పుడు! 

“నీ కెందుకోయ్! భగవర్గీతలూ, [బహ్మానూ(త్రాలునూ? చిత్తం శివుడి 
మీదా భక్తి చెప్పులమీదా అన్నట్టూ!” అని పుస్తకం కాస్తా లాక్కున్నాడు 

కూడానూ, 

హోసి బుచ్చీ! ఎంత పని చేయించేవే! కనపడకుండా, యెరక్క-ండాను. 
మో పెత్తి నె_త్రిన పెట్టడానికి మించి దాంతో ఏ అనుబంధమూ లేనేలేదని ఎవ 

రితో వేసుకోడం ఒట్టు? 

ఒట్లు? ఒట్టులెదు.._అంతా ఒటిది! నాటినించీ నేటి వరతూ, నాటుకు 

పోయినమాట, నరాల తీట! 

రెం దేళ్ళ పాపని “సవిత్రల్లి' ఎం చెస్తుందోననీ. 

ఏం చెయ్యదో ఆ నీ... 

“ఎలా చూస్తుందో; ఎలా చూడదో అనీ అప్పుడూ; 
మిల్మిటిలో చేరనే చేరాంకదా యిప్పు డెందుకులే అని తరవాతా. 
చెటంత కూతురు నట్టింట్లొ తిరుగుతూ వుంటే దానికి సంబంధం చూడాలి 

"ని తనకా ఆని అన్నీ అఆఅయినౌకాౌ.___. 

ఆపసూ వొచ్చాదేగాని.... అవునా? అం తేనా? 

“తాత్యా పెళ్ళాడతావా?” 

“నా ఇవరిసారొయ్ పిల్ల నీ? 
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అబ్బబ్బ ఏమిటీ గొడవ) 

కూతురూ అల్లుడూ డాబామీద సీ రెండ నీడలో ఒకర్నొకరు అనుకొని 

ఏదో చేశారనీ, 
శంకరయ్య మావ బుచ్చి వెనక పడ్డావా అని అడిగాడనీ స్ఫురించి 

నప్పుడల్లా కోపం రావడం, కోపం రాగానే సర్దకోడం, ఏమిటి ఇదంతా? హల! 
0 0 0 

పంచమి చం దుడు కు ంగాడు, 

సీతాపతి వీధి చివర్నించే అనుకోకుండా మేడ గదివేపు ఓ చూపు విసి 

రేశాడు. 
పెద్ద లాంతరు వెలుతురు లేదక్క-_డ. 

చమ్మ చీకటీ లేదు, 

“కోడిగుడ్లు లాంపు”వెలిగిందప్పృడే. 

ఎంత ఒద్దసుకున్నా దౌ నర్ధం యిదీ అని మెదడులో వో కెరటం, 

సీతాపతి సరదాగా కసురుకుని బెదురుగా నవ్వుకున్నాడు. 

ఆవలిస్తూ తలుపు తీసిన అక్క గార్ని చూస్త నవ్వొచ్చింది; ఆవిడ ఆవ 

లింతకి చిటికలు వేశాడు సవ్వుకుంటూనూ. 

“ఎక్కడ కూర్చున్నా వింత వరకూనూ? వెంకడు ఊర౦తా తిరిగొచ్చి 

బాబుగా రెక్కడా కనబశృదంటూ చక్కా ఒచ్చాడు.” 

సీతాపతి అన్నం తింటూ సీరుకుపోయిన నెయ్యి చేతికంటుకుందవి 

కంచం అంచుకి రాస్తున్నాడు, 

“అన్నం తిని వెళ్ళక ఫోయినావా? నీ అల్లుడు అరగంటపాటు అతి 

మర్యాదగా ఏసుక్కుని, బలవంతం చేయించుకుని, నాలుగు ముద్దలు తిసి 

వెళ్ళాడు మేడ మీదికి. 
i 

సీత్రాపతి మాట్లాడ కుండా అన్నం తినేశాడు. కంచంలొ చెయ్యి కడిగేసు 

కొసి, ఉ త్తరీయంతో జిడ్డు కుడిచేసికొని యింకా అక్కడే కూచున్నాడు. 

“అయితే అప్పా! గవరయ్య మామకూతుర్ని నువ్వు చూళశావపే ఈ 

మధ్య? అన్నాడు. 
అ 

పార్వతమ్మ పులిక్కి పడ్డది. అప్పా అన్న పిలు ప విచిిత ౦. అది 

సొధారణ౦గా సీతాపతి నోటంట రాదు, అమ్మీ అనే ఎప్పుడు పిల్చినా! 

“గవరయ్య మాముంతె పొలెం మాపే(నా?” 

‘ed’ 
ణ్ 

“చూడ కేం? మనింటికి పెళ్ళీ కొచ్చి ౦ది! అందరి పెళ్ళిళ్ళూ చూసింది 
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గానీ దాసి పెళ్ళే ఉండిపోయింది, ఇంకేం పెళ్ళిలే! ముప్పయేళ్ళు వెళ్ళినట్టు 

న్నాయి! దానికేమెంది యిప్పుడూ” 

“దాని -సీరేకున్నావ్?” 

“గంగ.... కులాసాగా వుందిటూ?” 

“బావుంటుందా?” 

“జావుండక పోడానికి దానికేం, కన్నాంకరా, కాలొంకరా?! కట్నాల 

బాధ పశ్శేకగాని, గవరయమామ దానికి సంబంధమే చూడలేక పోయ్యాడా?' 

“నువ్వు సరిగ్గా చూశావా? బుద్దిమంతు రా లెనా?” 

“అవుననుకో, అదంతా ఎందుకి ప్పుడూ," 

“ఎందుకేమిటు, పెళ్ళికి” సీతాపతి పొడిగా నవ్వాడు. 

“ఎనరేమిటి, దాన్ని చేసుకునేది?’ 

“ఎవరో చేసుకుంటే మన మెందుకూ మాట్లాడుకోడం? నేనే చేసుకుందా 
మని” 

పార్యత మ్మ నిర్హాంత పోయింది, “ఇ 'దెంటన్నా యిని?” 

సీతాపతి లేచాడు. “ఏం? నాకేం వయసు మళ్ళిపోయిందసీ? చీకా, 

చింతా? రవణని అతారింటికి సంసవలసిందేగా, రేపో నేడో? ఆ తరవా తేం 

చెయ్యడం? ఏ కూ. నిక. మంటూ యో యింట్లో మనిద్దరం యెంత కాల(వని 

ఉంటాం?’ 

0 0 0 

చకచకా నడుచుకుంటూ సీతాపతి హాల్లో కొచ్చేశాడు.. లాంతరు పెద్దది 

చెసి వక్క. పొడి వీసాకోసం నాలుగు వేపులా దృష్టి సారించాడు. 

“అదిగో, ఆ నిలువుటద్దం దగ్గర బల్ల మీదుంది.” 

చకచకా నిలువుటద్దం దగ్గిర కెళ్ళాడు సీతాపతి. వక్కపొడి తీసుకునే 

ముందు అద్దం అతని దృష్టి నాకర్షించింది. అత నందులోకి చూశాడు. 
అందులో ఒక నిశ్సయంలా నిగనిగలాడ దేహం, పన్నెండేళ్ళ 

పొటు దేశంలో కెల్లా పుత్తమమెైన థోజనం చేసినదేహం,. బలంగా గుం|డంగా, 

ఆకర్షణీయంగా ఉన్న దేహం కనిపించింది. అనుమానించి మొహంవేప్ప 

చూశాడు సీతాపతి. 

అ మొహంలో నున్నటి నిర్ణయం, మెత్తటిహాసం కనబడింది, 

“ఈ వెధవ అద్దం ఇందాక ఎంత అబద్ద వాడింది!” ik 
te ; 
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(“ఆం ధజ్యోతి” ఏీక్తీ : దీపావళి ఏపిల్ 1978) 

నిలచేణి. 

“ఆ శ్రలుప్ప కొ ను వాడు ఆగడేం; వాడి మొహం మః; 

త్ be (రె వ టో ల జ వ్ # 

కుంది. లైటు స్విచ్చెక్క_డుందో కనబడి చావ 

అ 2 
స జ pa జ 

రావుని స్మఏలపం౦ది, “జరి అని మూలిగి, అటువపు వొ తిగిలాడు సి 
అవానామే 

సనో wy ఇతో? 

రాపు. “ఎవరో తలుపుకొడుతున్నార్లవండి” అంది నీల వెణి. “షటప్ అండ్ 

డౌ ప్” అని నీలవేణి చెయ్యి పట్టుకుని లాగాడు సత్యారావు, “ఏడ్చిన 

డసంొ అంటూ రెండో చేత్తొ అతని నడుంమీద వొక్కటిచ్చుకుంది, 

"లెండి అని గద్దించి, మంచం కాళ్ళ వేపున్న లుంగీని అతనిమద 

వడెసింది. అంత చీకట్లో నూ సల వెణి ఒంటినిండా బిట్లలు కట్టు కున్నట్టు కనిపెట్ట 

ఠక్కున లెచి కూర్చున్నాడు సత్యారా వు. తలుపు చప్పుడు అలా వినఐిడుతూనే 

వుంది. తణంలో మత్తు వదిలింది, మరుకణ౦తో లుంగీ వొంటికి చుట్టబెట్టుకొని 

స్విచ్చిపోర్తు దగ్గరికెళ్ళి లై "చేశాడు. 

“అయ్యో! పైటంచు వోనకెళిపోయింది!” అంటూ బాత్రూంలో దూరింది 

నీల చెణి: జా'కెట్లుకి బొతాములు పెట్టుకుంటూనూ, 

సిలుపలొ చప్పుడవుతూనే పుంది. 

“ఎవ (డౌ సీయబ్బ'[” అంటూ తలుపు గడియ తీశాడు సత్యారావు, పిలుపు 

సగం తెరవగానే ఠతలుపుకొడ్తున్న వారెవరో శెరిసిపొయింది. 

సత్యారావుని తన చేతిలొవున్న క ముక్కతో పక్
క తోసేస్తూ క్ 

క్రొ చ్చెడు పంకటన్వామి. అతని వెనకాల .సుబ్బయ్యకూడా గదితో దూరెడు. 

“అచదేరీ?” అని డదాయించాడు వెంకటస్వామి. 

"మాటలు తిన్నగా రానీ. అదీ, ఇదీ అన్నావ౦ంచే మర్యాదగా Ge 

“షటప్! గొప్ప మర్య్యాదస్తు ఉవి బెర ౦వ (శ్రాంద్వాసనా నువ్వ్యూను! 

4 

ia ౧99 

4 4 సుబ్బయ్య, చూడు, చ్యాళూంలో గొని దూరిం దెమో' 
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సుబ్బయ్య బాత్రూం దగ్గిరికెళ్ళి తలుపుమీద చెయ్యి వేశాడు. “ఆగండి! 
చిర కట్టుకుంటూ వుంటే ఏమిటా గొడవ? అసలెవరూ, వచ్చింది?" అని అరి 

చింది నీలవేణి. 

చేతిలో క్మరతో బ్మాతూం తలు పుమీద కొట్టాడు సుబ్బయ్య. “ఎవడా? సీ 

రంకు మొగుడు!” ఆన్నాడు ధాష్టీకంగా. 

“ఇటా, (టదర్ 1” అని సత్యారావు సుబ్బయ్య చెయ్యి పట్టుకొని గది 

మధ్యకి లాక్కా చ్చాడుం “ఏంటీ, మీ ఉదైశం?” అన్నాడు అతిథులిద్దర్న వుదె 

రించి. 

వెంకటస్వామి జేబులోంచి పు_స్రకం, పెస్సిలూ తిశాడు. “రాసీ, ఆ 

శాలిని కూడా” అన్నాడు సుబ్బయ్య. 

“ఏటా యేషం, లుంగీ నువ్వూను. సొక్కా యెప్కో. తొరగా యెళ్ళాలి 

మనం. మీ ఒక్క ళ్ళతో నే కూకోమంటావేటి, 'తెల్లారె పరకూను!” అని సత్యా 

రావుని కరతో పొడిచాడు వెంకటస్వామి. 
“అడ్ష్మమెన రకాల వాళ్ళనూ చూస చూసి మేరు దొ త్రిగా మంచి మర్యాదా 

మర్చిపోయారల్లే పుంది! ముందు బైటికి పదండి! కింద కౌంటర్ దగ్గర తేలు 

సాను మీ సంగతి. మేనేజర్ పున్నాడా?” అన్నాడు సత్యారావు. 
వెంకటస్వామి నవ్వాడు. “ఏంటి, కిందికెల్లి మాట్లాడేది? తొరగా రూంకి 

తాలంఏసి మాతో బయిలెల్ల ండి” 

బాత్రూం తలుపు తోసుకుని వచ్చింది నీలవేణి, “ఇదేంటండీ' ఈ 

అల్లరి?” అంది సత్యారావుతో వచ్చినవాశ్ళెవరో తెలుసుకుని. 
సుబ్బయ్య పకాలుమని నవ్వుతూ వంగాడు. “మందు కొ నుసింది గురూ, 

లంజ” అని ముక్కుమీద రుమాలు పెట్టుకున్నాడు. 

మెరుపులా సుబ్బయ్యమీద పడింది నీలవేణి. “*లంజంటావురా, నీ 

మొహం మండా!” ఆంటూ, సుబ్బయ్య చంకల 1 వున్న కర తీసుకుని, రెండు 

చేతులతో సూ పట్టుకు స సుబ్బయ్య పీప్రసీద గట్టిగా రండు వాదులు బాదింది, 

ఎంత చెబ్బకొట్టావే నీయమ్మ!” అని సుబ్బయ్య ఆమె మీద పడి, చెయ్యి మెలి 
తిప్పి, క్ర లాక్కున్నాడు. 

నీలవేణి సుబ్బయ్యను కొట్టడం ఆశ్చర్యంగా చూస్తున న్న్న వెంకటస్యామికీ 

తన చంకలో వున్న కరను సత్యారాపు లాకో్మ.డం తెలీచేదు. సత్యారాపు ఆ 
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యుల్ని కొడుతూ రావడ మేగాని, ఎన 

ఎప్పుడో (రియినింగ్ లోతప్ప, ఈ హఠాత్ దాడికి సుబ టం పసు కం 

అతడ. కర కంద పడిపోయింది, " “గానో బి అ Rc we 

పక్కకు చేరాడు... స ంకటస్వా 

డూ ఒక చె దెబ్బ తి న్న క్ వాపాన్న నార ॥ 

సత్యారావు వగరుస్తూ ఎన్ని గుండెలా నీక? నా 
చెయ్యుసావా?” అన్నాడు, 

“నె నంటూనే పున్నాను గురూ, అశళ్ళదో జ! 
మాటన్నావుకావ” అన్నాడు సుబ్బయ్య బాధగా, 

కిందినుంచి కఠోరంగా శల వినబడింది. 
“ఎస్సార్” అని రూంలోంచి బయటికి ప చుగెతాడ్రు 

తలుపు దగ్గర నిలబడి సుబ్బయ్యకి రమ్మని Was సు 
గానే తలుపు గడియ బై బినుంచివేసి “న నువి (క్ర. 
దిగాడు. 

నీలవేణి పరుప్పమిద బోరా. పడుకుని ఏడవసాగింది. 

శ్ 

య. 
5 శః (౮ క్ 

F 

(౮ tha 
శే 

p= 

bude ఎంటది? ఏం ఫర్వాలేదు, వచ్చి కూదా a ఆని చేతిలో ake ను 

మూలకి విసింసి ఆమె పక్కనే కూర్చున్నాడు సత్యారావు, ఆమెని 
కెదురుగా తిప్పుకోడా నికి _పయత్నించాడు. 

“వెధవ దేశం, వెధవ మనుషులూనూ!! చీ” అంటూ లేచి | 
సీలవెణి. “కింద ఇంకా బోలెడుమంది పున్నట్టున్నారు. ఏం చేసారో స్ో 
ఎళ్ళ దుంపజ్పగ 1 ఆంది, 

“వాళ మొహం, వాశ్ళేంటి జెసేది, బూడిద: ఎమన్నా తప వే సేగా 
మనం? 

“వాళ్ళ దృష్టిలో తప్పేనేమో, మనం చేసింది 

(0 0 
“ఒకప్పుడు నా దృషిలోనూ త తప్పు!” అనుకుంది నీలవేణి, 
రెండేళ్ళ కిందట దొకనాడు ఆలస్యంగా యింటికి చెరిన సతా? రాపుని 

అడిగింది. “ఏమిటండీ ఆ వాసన కొంపతీసి. 

“చేనెవరి కొంపా తియ్యలా, ఫెండ్స్ నలుగురూ పారి అన్నారు: వెళ్లా 

చ్చానంతే. నేనేం తాగి తాగి తాగి ధరణిపై బళా” 
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“బ్బాన్గానే వుంది కవిత్వం. పార్టీ అనంగానే పోవట మేనా తప్పించు 

కోటం చాత గాలేదా లేక ఇష్ట మో అలవాటో ఎర్బడి పోయిందా యూ సరి 27 

న RE 

“ అలవాటు కాలేదంటున్నారు, అం "పే కొన్నాళ్ళయించన్నమా శ్నేగా, ఇది 

మొదటి తడవగాదులి 

“ఆ, ఎశాదవలా, మరి? 

ఈమ్ముర్రింత్రద్రు ముం దెప్పుడూ వాసన లేదె!"” 

Te గ్ దష అయ నో స అన అ. టాలీ "2 pee ఇళ oa: జట్టాటా, ను వ్యూశ్ (| లనప్పుడో, బెటబెరినప్పుడ్ 
న్నాంగా.” 

ఆ తరువాత నొత నేలకి... 

“మళ్లీ యవ్వాళ స్యా ఢో పారియేగా?” 

“ఎట్లా దెలుసుకున్నావే, సీ అసాధ్యం గూలా |” 

“ఏట్లానో యేం? గుస్వున వాసన గొడుతు కళ్ళా?” 

“కొడితే కొట్టిందిల. --ముందన్న౦ వి వొడ్తచ్చు. ఆరలపుతా పుంది,ో 

“హీర వొడి డిచ్చుకో ౦డీ. నౌకా హసన వెలసరంగా వుంచి మి పక్కన 

కళూర్చుం కు నేదన్నవ కొసొ వ వాంతయ్యేను 1” 
ల 

“ఆర ఎంతో ఎందుకవుతుంది? తలా యిరవె టి 
ల 

i లాొళ్ల ర మళ్ళీ నెల్ల శ్రర 

సాయంకాలం అతను బయలరముందె అడిగింది. “ఏండో మా వుషా 
చు 

రుగా ఉన్నారు, మళ్ళీ ఏదన్నా సార్టీనా?* 

కక చెప్పటం సుర్చా! వొచ్చేబప్పటికి సద్ క తొపమ్చు.ొ 

“ఇర ణా పొతికలూ తగని నె క కంత ప్ర న హాశే మీ తవ 

ల్సిన గుటుకు ; పది 9 సద హీనో పొరని అచేదో Meer Ea తొగరాదు? 

al అయి తే నలుగురే తొగినః ప్ప్సటి పుజొపుండిదు. ఏవో 

కబుర్లూ అవీ సపుంటాయిగాతో 

ధక (స ( గే € ఖే + De 1 ఇ oh ow రు రెం మయుసశి | బాత, యింక మెంట్లు. (పమోష షన్లు యువెగా! 

శి ల్ 
శ 

కపోతే ఆఫసర్హ్ల ఏ పదనో అటి ఎ ఎంప్రొయోస్ ఘీవనో అవాకులూ “చెవాకల నా 

core తేగా!" 
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“సీదుంపతెగ, చూసినట్టు చెబుతున్నా వే?” 
ళ్ చూ శాకాబశె ఆంటున్నా. పోయినతడవ మా అక్కగారూ రెళ్ళాగా, 

బావగారు మీకు మళ్ల _బెటకి పోడు! నాతో తాగాలనుకుండే వాళ్ళు నా యింటి 

దగ్గరే అ ఘోరించడ౦టూ ఇంట్లో న సిడతారు. దుకొణం!ో 

“ఇంతకి యామంటావు?” 

“ఏం లా, ఆ చెస్పుకునేవి మా లొపు కబుర్లు గాకపోతే ఇంటికి తెచ్చు 

కుసి తాగమంటున్నో, బి టికి హోవటం, మీ వ కని బెట్ట వొళ్ళంతా 

సీత్రో యాఖె;,లూ, నందలూ ఖర్చు చేయించటం! అట్లాంటి వోళ్ళకు దూరంగా 

వృంటం సుంచిదంటున్నా.* 

ఆ రోజు ఎనిమిది గంటలకే వచ్చేశాడు సత్యారావు.కొడుకు నిద్రపోతూ 
వుండడం గమనించి___ోకాసిని వేరుశనగపప్పులు వేయించి కారం చల్లు, 

నూనెక్కువ జన కాల, వీధి గుమ్మంలో బడీ క్నురాణ్ని కేకేసి నాలుగో, 
ఆరో సోడాలు పెట్టి తెమ్మను, ఈలోగా నేను స్నానం గానిచ్చొసా” అన్నాడు. 

sre కథా?” 

“ఇంట్లోనే తాగమన్నావుగా!” అని జేబులోంచి సీసా తీశాడు సత్యారావు. 

“ఉహూ!” అని, సీసా అందుకొని “ోబాందీ” అని చదివి, “ఈ సీసా 

ఎంత కరీదుంటుండేం?” అంది నీలవేణి. 

“పందొమ్మిది! మనకై తే పద్దెనిమిది!” 
“ఆంత వాడుకగా కొసుక్కుంటున్నారా యేం 1?” 

“వాడుకా గాదు, నీ బొందా గాదు. ఆ (బాందిషాపు 'సిల్పుమన్ తమ్ముడు 

మా ఆఫీసులో ప్యూను'” 

బజార్హోంచి తెచ్చుకున్న చిప్స్ తింటూ ఒకసారి పోసుకున్నది అరగంట 

న తాగడం చూసింది సీలవేణి.ఈ లోగా వేరుశనగ పవ్వులు 'పేయించి చిన్న 

పెటి అతస్ ఎదురుగా కకూర్వుంది. అతను కొంతసేపు రేడియోవింటూ 

తం రాళాడం, వన్నీ అయినాక ఏదో 

న్స్ సుతం ఎని చదపసాగాడు. గాను పానాగంట పాటు ఖాళీగానే పంది, 

BER సటుకుందోంది అక్కడ కూర్చుని. 

ge WEN os WY)” JY WOH స తో గారి గ్లాసు త్రో 
wm . 
wg, SN ™ 7 ఎ Ae Gan జై కే. ఘు ప 
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“కొట్టం ందుగ్క కోళలెర వగరుగా 
“అందు కేగావును, ఈ లా చిప్పూ అవీను. చావగా రు జీడీ 

పప్పులు తప్ప మరోటి వల్లగాదనెవారు.బోలెడు ఖరీదు!” 

“ఆయనకేం, నా జీతానికి మూడు రెట్లు ఆయన ఎఏఎడం౦చేతి సంపాదనే 

వుంటు౦దాయె 

అత ను సోడాకొట్టి గాసులో పోసుకున్నాడు. కిటికీలోంచి గ్లాసు. అందు 

కుని “ఏదీ ఇందులో నాగూడా పొయ్యండి, ఎట్టా పుగటుం దో చూతాంి” అన్నది. 
సత్యారాపు నిర్హాంత పోయాడు. మరుక్షణంలా “అమ్మ నీ తెలివి పాడు 

గాను! ఇందుకా, ఇంటికి తెచ్చుకో మన్నది?” అని జోరు వేశాడు. 

“ఆఅడెం కాదు. ఆ సీసొలోదంతా వ తాగేస్తే నౌ అయిదువథతన్స౦ 

యామయే్యనో అని,” అని నవ్వింది సీర వేణి 

0 0 ౦ 

అది మొదలు.అతను బయటెక్కడా తాగడ౦లదు.ఆ మెకి చేరాలనుం చే 
చేరుతుంది. లేకపోతే ఒక లిమిటు పెటి అతన్ని ఆపేస్తుంది, లది కౌనా 

అయ్యాక అతను దాదాపురెండు bie రెండు రెట్లు వుత్నాహంతో వుండ 

గలగడం ఆమెక్ ముచ్చటగా పురడెదీ వెనగుడ్యూః పెళ్ళాం అన్నాక ఒకరితో 

వొకరు అబద్ధాలాడుకో డం, లోపల అసహ్యాలు పెంచుకుని పె కేమో చిరు 

నవ్వులూ కృతిమ (పమలూ వొలకటోసుకోడం చాహుండదని వాళ్ళిద్దరికీ అని 
ళ్ళ 

పిస్తుంది. 

ఒక్కడే కొడుకు, వాడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదుపుతున్నాడు, వాళ్ళు 
“పెరెంట్స్ జ” జరుపుతున్నారు రేపు. ముందురోజు రా(|శికి అటిక 

ఇట్లావ చ్చే తల్లిదండ్రులకి వసతి. రోజ జనం ఏర్పాటు చేస్తున్నామనీ సూలు 

వాచ ఆహానంలో రాశారు. కొసి ఇక డికి చేరేసరికి అటు వైపు వళ్ళ ఆఖరి 
బస్సు వెళ్ళిపోయింది. ఖచ్చితం గా వస్తామని రాసి అక్కడ 8 చేరక ళోయి 

సందుకు వాడక్క_డ ఎదురుచూ స్తూ భంగపడి మిగతా పిల్లల మథ్య అపమాన మో, 

బిన్నత నమో లోటో పొంది వ్యథ చెందుతాడే మోనని, ఇక్కడ లాడ్జిలో డబుల్ 

రూమ్ తీసుకుని, ఫోన్ చేశాడు సతారా ప్ప ఫలానా బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఫలానా 

లాడ్రలొ ఉన్నామని, పొద్దు: ఫస్టు బస్లో వనామ నూ. అవతల ఒక మేష్టారు 

వొలికి: ఆ పిల్లవాడు తనకి నాగా తెలుసనీ. కబురు తప్పకంశా చెబుతాననీ 

అన్నాడు, 

620 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



తి 

పడిం అనే విషయంటుద ఇదరికీ రెండు అభీ 
ల! 

డ్ 
జ న ఇం ఈ a ణన. ఏలో ౮ . క సాగి 68 కం కేవ తికి 

డకొదు, పుడూలెపు. ఆఅందులొనూ: ఈ లఅత్షప౦ 

రి 

అ 

పది నిమిషాలయ్యేసరికి మళ్ళీ వరండాలో బూట్ల చప్పుడైంది. తలుపు 
తెరుచుకు వచ్చారు: వెంకటస్వామి. సుబ్బయ్య “ రమేష్.” 

రమేష్ లోపలికొస్తూనే_“ఏ వూరు?” అని అడిగాడు సత్యారావును, 

“అవనిగడ్డ!” 

అంకె జ” 

కస్ట వో గ దివితాలూకొ, ఆ మాఠం తెలిదు” 

“ఈ అపమ్మాయివరు?” 
కు స సగ 

“ఈ సంగీతం చాలా మంది పాడేరు. నిజం చెప్పు!” 

“నిజం చెప్పండి-అని వుంటే మీమీద గౌరవం కలిగేది నాకు___మీరు 
కూడా వాళ్ళలాగానే మాట్లాటం విచారకరం. ఎసీచే_మొదటిసారి గనక వూరు 

కొంటున్నా. నేను నిజమే చెప్పాను. షి ఈజ్ మె వైఫ్” 

“సన్నమ్మను. మీరు, నలుగురూ మెసిలే "నోట, ఒక ప్రినిగు పపరిచి; 

ఆ మెతో వ్యభిచారం చేస్తున్నారు.అందుకని మీ పెన చర్య తీసుకోమని సిఫార్సు 

చేయాలి. మీరు మాతో రావలసొ స్తుంది!” అని ర మెస్ వెంకటస్వామికీ, 

సుబ్బ య్యకీ సౌంజైలు చేశాడు. 

సతాారాప్పు తనవైపు వస్తున్న ఆ యిద్దర్ని చూసి *ఇదుగో సోదరులూ, 

మీ రెండు కరలూ అక్క_డున్నాయి; సట్టుకుపోండి, చుర మలు ముగురూ 

వెంటనే బయటికి నడవండి. మేం ఈ రాతికి ఈ రూం విడిది శాలల వాకు; 

అ డసూ ల లాడి రిజిష్టర్ లో రాశాను. మెం యిద్దరం వచ్చాం, ఆ (వకారమే 

అక్కడ రికా ర్ చేశాను, మేం యిద్దరం భార్యా ణ్ రలమని అక్కడ రాశాను, 

అలాగే చెబుతున్నాం రరాదొ, మ్ రు నమ్మకపోతే ! re ఖర్మ. అడ్మమెన రకాల 

గ్ర వాళ్ళను చూసి చూసి మీ మనుషుల సుద. మనుషుల నిజాయితీ మీద నమ్మ 

[గ రాచ 3 శ (ల్ రాలు పోతే దానికి మే మేం చెయంం? గుడ్ నెట్ కొ 

“ఇదుగో, చూడండి,' మిష్టర్ !ఈ తాటారు చవ్వుళ్ళకి మా కుందేళ్ళు బెవ 
వి ఫి, 

క 
© 
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రవు. మీరు నుర్యాదగా మా వెంటరండి. యు ఆర్ వెస్టింగ్ ఆవర్ నెక్ 
అన్నాడు దః 

“తొందరపడకండి. మెం భఛార్యాభ_ర్థలమని చెబుతున్నాం. అలా, 

కాగితం రాసిమ్మ౦ కేకూడా యిస్తాం. ఇద్దరం సంత కాలెడ తాం. పొద్దుట. క్స్ 

తప్పదూ అన్నట్లయికే ఒక ఫస్ట్క్లాస్ మేజిసై)టు దగ్గరకొస్తాము, మా పస్ష 

మానుకొని అక్కడ వారుకోరితె డిపొజిషన్స్ యిస్తాము, అంతేకాని 

అర్ధరాతి ఇంత సేపు మీ మాటను (ప్రతిఘటించి ఇప్పుడు మీకు లొంగిపోః 

మీ వెంటవచ్చి అపదలను కొని తెచ్చుకోటానికి సిద్దంగా వేం 

“ఆపద రేమిటి?" 

“ఏమో! అవి ఎలా వసాయో!? ఆ మధ్య ఎక్కడో ఒక జంట సినివ 

నుంచి వస్తూపుండగా పోలీసులు ఆ పురుషుణ్ణి హత్యచేసి ప్రీ ని గర్భవతి? 

నేశారటగా. అట్లా.” 

“ఐ సీ, ఒకె. నేనూ చూసాను. రేపు ఉదయం మీరెలా తప్పించుకు 

టారో 1” 

రమేష్ బయటికి వచ్చి వెంకటస్వామినీ, సుబ్బయ్యనూ అక్కడ కాపల 

సెట్టి వెళ్ళాడు. 

0 0 0 

ఉదయం ఆరున్నర. ఎడు మధ్య. 

పన్నెండేళ్ళ కురవాడు. అందమెన యూనిఫాం ధరించి ఆ లాడ్జి కౌంటర్ 

దగ్గరి కొచ్చాడు, 

“గుడ్మాణింగ్ అంకుల్ . అయామ్ రాజేష్.ఇన్ సె వెస్టాండర్డ్ 1” 

“ఎస్, మాస్టర్ రాజేష్, నాపేరు గుర్నాథం. వాట్ కెనెడూ ఫర్యూ?” 
“మా అమ్మగారూ నాన్నగారూ రాతి మి హోటల్లో బసచేశారట. 

వాళ్ళు మా స్కూల్ 'కేంపస్కి ఫస్ట్ బస్లో వసా మన్నారు. రాలేదు." 

“వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు బాబూ,” 

“శ్రీ సత్యారావు; శ్రీమతి నీలవేణి!” 
గుర్నాథానికి అర్థమై పోయింది. వెంకటస్వామికి "కేక పెట్టాడు. సరిగ్గా 

వెంకటస్వామి మెట్లు దిగేవేళకి ర మేష్శ్టిమోటార్ సైకిల్ చప్పుడు వినబడింది. 

వెంకటస్వామి త దెక సృష్టితో ఆటుచూ స్తూ అన్ షన్ లో వుండి, అతను 

"గానే సెల్యూట్ కొట్టి గుడ్మాణింగ్ చెప్పాడు. 
గ 
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రమేష్ జేబులోంచి రండు కొగితొలు తీశాడు. “రాతి రూమ్ నెంబరు 

టు=(తి, వాళ్ళున్నారుగా ఈ కాగితాలు చూపించు, అయ్య గర్భం విరుగుతుంది” 

“సార్ అన్నాడు గుర్నాథం. 

తడ. నత) 

ఈ ఈ రాడు.” 

మిగిలంప౦తా కురాడే మాట్లాశాడు.. 

FE “ఇట్లా చాలమంది ౫ రెంట్ వచ్చి అకిడ బస్సులు క సకప్ అయి 

పోతారని మాస్క్కూల్ బస్ తీసుకొచ్చాం నార్. మా నక శ పిక క్ 

చెయ్యాలి.” | 

ర మెష్ నిస్సహాయంగా స్ట తల్లి దర్యడుల్ని నువ్వు గ 

అనీ అడిగాడు అతని ఉద్దేశం" 'ఆటామ్ల నోమేం దాచినవ్యకు ఓర ర్ల 
నని సువ్వు సొత్ష్యం చెప్పగలవా?” ఫి, 

సూసర్ రాజేష్ చిరునవ్వు నవ్వాడు “మీ తల్లిదం్యడుల్ని మీరె గుర్తు 
దు ధా లి 

పట లేరా?” 
ఛి 

_[ అతనన్నది “కెన్ యునాట్ రికగ్నయిజ్ యువర్ ఓన్ పేరెంట్స్?" 
అస్ | 

ఇర వ మూడో రూమ్ తలుపు తెరిచీ తెరవడంతో లోపల గడియ తీసి 
య 

సత్యారాపు చూశాడు. “హాట్ డాడీ:” అంటూ ముగ్గుర్ని తప్పించుకుని లోప 

రికి దూకాడు రాజేష్ లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళగానే “హాయ్ మమ్మీఫో అని తల్లిని 

ర గరు న్నాడు 3 

[ప్ర క... ఏ ఇ౦దుర మిహ్ముల్నె రక్షీ స్తున్నారు రు! రాత్రి మీ రూంతో 

దొంగలు పడారా?ో అని అడిగాడు, 
(థె 



mm my 

“బ్యూటిఫుల్ , బాలా బీ, సింప్లీ బ్యూటి ఫుల్ * బె నాక్యులర్స్తో త నిఏవితిరా 

కొండ కిందినుంచి కనబడ దృశ్యాన్ని చూసి అంది శోతిం ముందున్న బండ 

మీదినుంచి కాలుతీసి చదునుగా ఉన్నచోట వెయ్యబోయి, తూలింది. చాలాబిీ 

వెనకనుంచి ఆమె నడుంమీద రెండు చేతులూ వేని పడిపోకుండా ఆపాడు. 

స్పా ర్రి) అన్నాడు. 

“నా "శెట్రాల్ .... థాంక్యు, మీరు పట్టుకోకపో తే పదహోరు వందల తూపా 

యల బె బె నాక్యులర్స్ బండలపాలై నాశ నమయేకిది.” 

బాలాజీ ఆనుభవం వున్న గిరిజను డిలా చకచకా కొండదిగి పోతూపుం పే 

అతని పరుగు అందుకోలేక “ఉండండి మరి" అనీ గునుస్తూ మొదట అతని 

భుజాస్నీ, తరవాత అతని చేతిని పట్టు కుని దిగింది. 

రె ల్వేలైను వెయ్యడానికని కొండ సానుపులో నేల కొంత చదును 
చేసేరు. అక్కడికి చేరేసరకి అతని మోచేతికి ఆమె మోచెయ్యి పెనవేసుటని 

ఆకలీ అనుభవం సమపాళ్ళలో వున్న _పేమికుల్లా కనబడ్డారు. 

అక్కడ జలతోంచి పడుతున్న నిన ప తాగా రెడ్ది ssn "అబ్బ, హ్ 

కల్ప వాటర్ కన్నా చల్లగా nu wal అంది జోతి. 

“ఈ బన్నెల్లోంచి అవతలి వేపుకి వెడితే అక్కడొక అతకియ్భర మైన 

వంతెన ఉంది. అది చూడాలి నుప్వు, ఓపికుం చే నడు” అన్నాడు బాలాజీ లైను 

మీద కొంతదూరం జోతిని నడిపించి. 

“టన్నెల్ పొడపు” అన్న' అంకెచూసి “మెగాడ్ , రండుపందల మాడు 

మేటర్లా 7 అంపే వొక ఫర్లాంగుంటు౦దడా?” అంది జోతి ఆ అంనెమీద చేలు 

జక 
లు 

“ఈ అ నుమీద ఈ శెక్షన్ తో పున్న నొరంగాలు మొత ౨ నలభి 
యణ అ ర్న 

అయిదనుకొంటాను. అందులో వొకపేం. ఎనిమిది పందల యాఖె మీటర్ల పొడ 
(UIE 

వుంది తెలుసా!.... అంచె. దగిర దగిర నొలుగుసన్నర ఫరాంగులన్నమాట.ి 
(1 fy oa 

“తంతా చీక కు? 
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“ఆ, అంతా చీకే అవ్యలసింది. కొని, అద్భృష్టవకాళ్తు సొరంగం .ఓ 

రెండు నోట్ల మరీ కొండ మధ్యనుంచి కాకుండా వొడ్డుకి; పది, పది హీనడుగుల 

నూరంలో వెళ్ళడం తటస్మి చింది. ఆ రెండు చోట్లా (టాక్ మిదికి వెలుతురు 

సడేటట్టుగా మిగిలిన కొండ భాగాన్నీ పగలగొట్టి. సబ్ టన్నెల్ ఏర్చాటు 

చేసేరు" 
“ఇప్పుడీ రెండువందల మూడుమీటర్ల టన్నెల్లో అలాంటి వెంటిలేటర్స్ 

లేవో” . 

శక్యా (హూ.... లేవు... ఇంకా నయమే మరి కొంచెం అవతల నొలుగు 

వందల పదిహేను మీటర్ల టన్నెలొకటుంది. అందులోనూ లేదు, అంటే రెండు 

ఫర్లాంగుల మేర అందులోంచి మనుషులు కటికచీకటిలో అంతా రాతిగాలిషీలుస్తూ 

వెళ్ళాలన్నమాట” 

“రాతిగాలే కదా. అందువల్ల ప్రమాదమేమీ లేదుగా.” 

“జియాలజీ చదివావు కనక నువ్వలాగే అంటావు. కౌని, ఆ సొరంగం 

నిర్మాణం జరిగిన నాటినుంచి నేటివరకు. అంటే అయిదేళ్ళపాటు... ఆ రెండు 

ఫర్హాంగుల మేర ఫీర్పరచిన నేలమీద ఒక్క చుక్క. అయినా నీరు పడలేదు. 
నీరుపడిన నేలమీంచి వచ్చే అరో మా... స్మెల్లాఫ్ ది సొయిల్ .... తియ్యగా 

ఉంటుంది కదా. ఆ తీపి అక్కడ వుండదు.” 

“అయ్య చాబోయ్. ఏమిటా చప్పుడు. మన ముందునుంచి రైలుగొని 

వసోందేమిటి, కొంపదీసి... అయో ఇక్కడ చిక్కుపడిపోయా మే ఎలాగ? 

“ఏం పరవాలేదు జోతీ; రె తొస్తే మంచిదే, కొంత లైటింగ్ వస్తుంది.” 

“లై టింగ్ వెనకనుంచొ స్తే బావుండును. ముందునుంచి కళ్ళలోపడి 

ఒరె గేర్ ఎదరేముందో కనబడి చావటంలేదు.” 

“గాభరాపడకు.... నుప్వు ఆ బండమీదికెక్కు . నేనిటువేపు ఈ బండ 

మీది కెక్కి పోతాను తి, త్వరగా]... అమ్మయ్యా, నుంచునెవుండు. రాతి 

వైపు వంగో; అంతేగాని రై లువేపు వంగకు.. తెల్పిందా? ఓ. శే....సీయూ” 
(యీ వలు లు వూరి గా వళ్ళిపోయేలోగా భయంకర మెన ఒంటరితనం అను 

భవించించి తోడి. గాలాబీ కూడా ఈ బండమిదిశే ఎందుకెక్కేడు హా 

లో నలె ఏడు వ్యాగన్లు దలకు పోర్ ఏ IY నాలా 

. | స్ట ద wr eae vt 
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పాటలాంటి ఆరుపు.... గార్డు అనుమానంగా చూసినట్టయింది..... వెనకాల వున్న 

ఇంజన్లోంచి తెల్లపాంటూ, ఎ(రచొక్కా. తెల్లటోపీ ధరించిన నడికారు మనిషి 
మాతం “టాటా” చెసే ప్పుడు. “ఇద్దరం కలిసి "ఒకే దగ్గిర నిలబడుంచే యెంత 

బావుండేదో” అనుకుంది జోతి, 

మళ్ళా భయంకర మైన చీకటి. 

ఛాలా బీ ఒక. చెయ్యే అందించాడు. తడుముకుని రెండో చెయ్యి ఆందు 

కుని, చంటిపిల్లలా అతన్ని కరుచుకుంది; ఆర్థియాల బీతో మాస్టర్ డి గీకి 

చదుపు పుతున్న మీస్ జోతి పవన్కుమార్ చౌధురి. “గొప్పగా వుంది. వాలాజీ! 

క్యయిట్' (త్రిల్లింగ్ 1” 

*జువ్పును, (తిల్లింగే, ఇంకొ ఆప్పుడే ఎం చూశావు? అని. కౌగిట్లొంచి 

ఆమెని [టాక్ మీదికి మధ్యగా దింపుతూ అన్నాడు నాలాజీ కొంచెం త్వరగా 

నడు నీకో మాంచి అద్భుతం చూపిస్తాను!” అని, ఇంతసేపూ నడిచిన వేగానికి 

నొలుగింతలుండే వెగంతో జోతి చెయ్యి పట్టుకుని పరుగెత్తించాడు. 

చాలా బీ Fy కనక అవి అద్భుత మే అయ్యుంటుంచన్న నమ్మ. కెంతో 

ఉత్యం౦ఠ "పెంచుదుని. జోరుగా, తన్నుకుంటున్న రాళ్ళను లెక్క_యినౌ పెట్ట 

కుండా నడిచి సొరంగం దాౌతిసి. అకడ లెవెల్ రాయి ఒకటుంతే దానిమవ 

కూర్చుండి ఓ సోయిందిజోతి, ఆయాసంతో రొప్పుతూ. 

“అబటుచూ, డటు చూడు!” 

ఆ వెలికి తిన్నగా ఒక పెద్ద రలు, ఎదురుగా పరుచుకుని పః ఎన్న 

సోపు bin: ఇప్పుడు వెళ్ళిన ర 3 లకి ఎభ్రిముఖ దిశలో పరుగెడు 

షా లైన్ ఎక్కడి కెదుతోంది మరి?” 

“అదే, నేను చూపిసానన్ని అద్భుతం... ఆరైలూ, ఇప్పుడు మనం 

ట న్నెల్లో ఉండగా ఇటు వేప వెళ్ళివ రై ర లూ ఒక్క ట్ర ల నూ ఈ అ నూ 

ఒక్క టెం అంచి ఈ సౌ రంగం గుంచోల “లో అసత ఈ కొంది 

కొం 
తోంది 

కొంత దాటి, అక్కడ నొరంగం తవ్వడం తీరా డా ౧ నొధ్యం అయిసంపముప ల 

మళ్లా) సోపు మీద వెడుతోందన్న మాట. రెలు.పారమెందాి క్ష 
ఖల ర ci 

అర్థం కాకపోయే దే.... కాని ఆ ఖర్న పున్న ఇంజన్లోంచి ఇందాక 

వోఫీ.దాసిక్ ఒందు గారు 
bi 

తనకి ోటాటాీ చె చెప్పవ తెల పొరంటూ ఎ! Wp 

పె'టై..దానికి ముందు హేసంజలో టోగీ.... 
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మైమరచి, ఎవ్నడూ రైలే చూడని డాన్లా అలా చూస్తూ కూర్చుండి 
స్రోయింది జోతి, | 

చూసింది రై లే అయినా స్మృతి పథంలో మెదిలినవి మాతం మానవుడు 

op ఈ మహాత, రమైన రై లే ల లెను, ఈ లి. న్ సందర్శవంద్వారా తన 

కిస్పటి దాకౌ కనబడ్డ చిత వచి శ ఆశ్చర్యకర అద్భుత కాల కమసీయ 

మనోజ సుందర దృశ్యాలే. 
“మాపును అక్క :౫ం౦ంచిక్క. డీకి తెచ్చేలోగా, ఒకే కొండ తాలూకు రెండు 

ముఖాలైన ఆ స్లోపుకీ ఈ స్లోపుకీ మధ్య, విశాలంగా లోతుగా + అద్భుతంగా 

పున్న లోయ కనబద్దది. ఎంత విశాలమది? అక్కడ బరువయిన రైలు-”ఇనుప, 

పట్టాలమీద ఆ వేగంతో నడుస్తూఉన్నా ఇక్కడికి అంత తక్కువ చప్పుడు విని 

పించేటంత!....ఎంత లోతు? దాదాపు ఆరవయ్యి, డెబ్బయి అడుగుల ఎత్తుండే 

తాటి, యూకలిప్టస్. కేకు ఓకు చెట్ల తలలన్నీ గజిబిజిగా; యూనివర్శిటీ లేడీస్ 

హాస్టల్ పె డాబా మీదినుంచి చూసినప్పుడు పక్కని సర్ బిఎన్. శర్మ 

గారైన్స్లో మిగిలిపోయిన ఖాళీ స్థలాల్లో పిచ్చిగా "పెరిగిన పచ్చిగడ్డి, మొక్కల్లా 

కనిపించినంత! మరి ఎంత అద్భుతం, అంే, దానికి పరిమితీ అవధి లను 

అనిపించేటంత ! 

“పద ఆ వంతెన చూద్దాం 

“ఊహూ, కా సేసిక్కడ కూర్చుని వెడదాం.” అంది. జోతి. 1. 

“రెండు లెవెల్ పోస్టులు ఒక దగ్గర వెయ్యరు. మరి a! , 

కూచో ను?” | 
“మ్రూ దీని మీదనే నా పక్కున కూర్చోండి.” 

చాల్లేదు, సలం. 

“వేలుతురు ఇంకెంతో పేపుండదు. ఇక్కడ పడమటి, సూర్వ్యుడికీ తూరు 

కనుమలు అడ్డొచ్చి అయిదున్నరకే వెలురు. మాసిపోతుంది .... నీకు పంతెస 

చూడాలనుంతే వెంటనే బయల్దేరు....లేక పోతె వెనక్కి. పోదాం.” 

“ఆడదేం కుదరదు” జని తొక్కి వదిలిన (స్పింగులా లేచింది జోతి. 

సొరంగం బయట ఉన్న రైల్ (టాక్ (పక్కని సన్నటి కాలిదారిగుండా ఒక 

అర్హకిలో మీటర్ నడిచారిడ్డరూనూ.” ఇంకా యెక్కడ మీరు చెప్పిన (ఏడి? 

జ నాలుగైదు సార్ల డిగింది. “ఏం నడవలేక పోతున్నావా .... “ఇదిగో 
>a 
"4 
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వచ్చేశాం...” నష శద ఓక్ చెట్లు కనబడుతుచ్నాయి చూడూ, అక్కడ 1” 

, అంత అద్భుతమైన వంతెన 'కాదనిపించవచ్చుగాని చాలా రోజులు గుర్తుండి 

bees దృశ్యం” ....ఇలా చెప్పుకొని తీసుకొచ్చాడు బాలాజీ, వెనక నడు 
సున్న శోతిని, 

కాలిదారిమీంచి రైల్ టాక్ ఎక్కాడు బాలాజీ, “జాగ తగా అడు 
_ గయ్యి” 

ఒకసారి దిగువకి చూడు, ఆ స్పి సర్హమధ్య ఖాళీలోంచి!” అన్నాడు' బాలాజి, 
కళ్ళు. తిరిగాయి జోతికి. “బాప్రే” అని అడుగు వెనక్కి వేసి బాలాజీని 

పెనవేసుకుంది. అతను అంటా విడిపించుకుని “ఎలావుంది?ో ఆన్నాడు 

చిరునవ్వుతో. 

నం: అన్నాదు మీదు. ఆన్యాయం. ఇది భయంకరంగా వుండి!” 

ఈమాటు తనే అతన్ని పట్టుకుని వొంగి తొంగి చూసింది జోతి అక్కడ 
ఆోకింద (సవాహం ఏమిటి? ఒక క్ర వుంది; ఉందాలేదా అన్నట్లు!” అంది, 

“తెల్లగా నురుగుంది, చూడు.” 
శర్జాన్స,5 

“తిల ల్ల నివన్నీ పొలుకొవులఎి నవ్వి, ఆమెని అక్కణ్నుంచి తప్పించాడు. 

“అసేసేష "చూడకు; కళ్ళు తిరుగుతాయి. 
జోతికి కళ్ళు తిరగలేదు. ఆనందంతో చెమ్మగిల్లాయి. అం తే. 

“ఆ నీళ్ళ పారేచోట సీటిజాలు వెడల్పు రెండుమీటర్లు.... నువ్వు 
గీతలా ఉందన్నావే. ఆ గీత వెడర్చు ఆరడుగులు! అక్కడ (పవాహాన్ని 

తాత్మాంలికరిగా ఆపి; దానికింద నాలుగు మీటర్ల పునాది తీసి, ముందుగా పోత 

పోసి ఉంచుకున్న ఉక్కు. స్తంభాన్ని దాంట్లో 'నిలబెస్తేరు, & _స్టంభం పొడుగు; 

ఆంపే ఈ వంతెన ఎత్తు _ నూటతొంభై రెండు జా టు కనకనే ఆరడుగుల 
వెడల్చుగల సీటిజాలు నీకో సన్నటి pp కనబడుతోంది.” 

“ఇదంతా జపాన్ దేశపు ఇంజనీర్లు కట్టిం దేగా.” 

“ఆద మన దౌర్భాగ్యం. ఎమా(తం బాగున్నా అదేదో విదేశీ మహిమ 
అయ్యుంటుందనీ, ఏమ్మాతం అపకారం జరిగినా అందులో విదేశీహ స్తం పుందని 
ఆనెయ్యడం౦! .... .... సరిగ్గా ఇక్కడ యిమడక పోవచ్చుననుకో; అయినా 
ఇలాంటిదే ఒక జోకు చెప్తాను__ఆమధ్య ఒక సమాచార శాఖ ఉన్నతాధికారిణి 
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పుష్కరాల సిజన్ లో ధవిశేశ్వరానికికొచ్చి ఆనకట్ట, కాలవల సిస్టమ్స్ చూసి 
బావున్నాయని తెగ మెచ్చుకోగా; అక్కడ స్తానిక అధికారి ఒకరు అదంతా కాటన్ 
దొరగారి చలవ అని విన్నవించుకోడం జరిగింది. దాంతో ఆ ఉన్న తాధికౌరిణి, 
“కాటనా? ఎవరాయన? ఇక్కడ కలెక్టర్ చేశాడా?” అని అడగడంతో చుట్టూ 
ఉన్న వాళ్ళకి మతులు పోయినంత పనై ౦ది, ఆ “సమాచార” అదధికౌరిణి చాలా 

కాలం టీచరుగా పనిచేసి, డి.ఇ.ఓ అయి, ఇంకా గొప్ప (పమోషన్ తెచ్చుకునీ 

కూడా “కాటన్”గారి పేరూ వివరం ఎన్నడూ వినలేదని రుజువైంది. అంహే 
ఎమిటన్న మాట, ఆంటధుల్లో కొందరు సరో ఆర్డర్ కాటన్ ఎవరో, చార్లెస్ ఫిలిప్ 
(బౌనెవరో, ఆఖరికి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గా రెవరో గుర్తు పెట్టుకోక 
పోయినా ఎంతో ఉన్నతాధికారాలు నిర్వహించగల గుండె నిబ్బరం కల వాళ్ళయి 
పోతున్నారన్నమాట” 

హఠాత్తుగా అతని వాఠక్సంవాహం ఆగిపోయింది... వంతెన అవతలి 

చె సృనుంచి గర్ మని చప్పుడు వినపడింది. “భలే. ఎం అదృష్టం. వ ఆన్నాడు. 

'జోతిని (టాక్ మీంచి దింపాడు. 
“ఏంటది 

“టాలీ. అందులో లివ్ అడిగి, మనం రె లెక్కవలసిన స్టేషన్కి ba 
పోదాం 

0 ౦ 0౦. యళ 

దుర్భరమైన చలిని కేవలం డిపార్ట్ మెంటల్ కబుర్ల తో గడిపారు, జోతి 
బాలాజీ. రె రైల్వే సే సషన్కి సుమారు రెండు వందల ahs దిగువన ఉన్న 

(గామానికి వెళ్ళి; ఉడికించిన పెండలందుంపలూ, కొ(రన్నంతిని, . మేకపాలు 
తాగి; అర్హరాత్రి వరకు సెషన్లో రె లుకోసం చూస్తూ గడిపారు. అతి కష్టం 

మీద రాతి పదిగంటలు pare పేషన్ తరంలో లవ లోపలికి (ఫ్రవేశం 

సంపాదించారు. 

“కిరండూల్” నుంచి ఇనుప ఖనిజం మోసుకొచ్చిన గుడ్స్ రలు 

రాతి ఒంటి గంటన్నర కొచ్చింది ఆ మైషన కీ, అందులో ఉన్న ఒక్క పొసిం 

జర్ టోగీతోను కిక్కిరిసి ఉన్నారు జనం. అయినా అందులో వొక బెంగాలీ 

కుటుంబం ఉన్నటు పసిగట్టి బాలాజీ, “వాళ్ళతో మీ భాష మాట్లాడు” అని 

మోచేతో పొడిచాడు జోతిని. “పని జరగొచ్చు. మనక్కాావలసింది వొక్కసీే క్ 

మీవాళ్ళకి భాషాభిమానం మహా మెండు కదా అంటూ జోతి అతనిని కొట్టబోయి 

నట్టు చేతులడ్డం పెట్టుకున్నాడు. 
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ఏమైతేనేం, మాట పనిచేసింది. భాష మేలు చేసి పెట్టింది కూడానూ, 
0 0 0 

ఉదయం ఏడు గంటలకి వా లెరు “మార్షలింగ్ యార్డ్ దగ్గిర రైలు 

ఆగింది. జోతీ, బాలాజీ రలు దిగి. “మ్మ రిపాలెం” బస్స్టాప్ కొచ్చి, ఇరవై 

తొమ్మిదో నెంబరు సిటీ బస్ వచ్చేలోగా “డొక్కు టీ” తాగి, బస్లో, వచ్చి 

కృష్ణచైతన్య మఠం దగ్గిర దిగారు. 
99 ద్య (టిప్పులో చాలా కషపడుంటా వు. కాని బాగా ఎంజాయ్ చేసుంటా 

వనీ కూడా అనుకుంటాను.” అన్నాడు బాలాజీ. కెమెరా సంచి అందిస్తూ. 
“ఆ మాట వేరే చెప్పాలా? ఎంతో (శమ పడ్డాం, నిజమే. అయినా 

ఎంత సొదించాం!... ఏమాత్రం అలసటా విచారంలేవు నాకు, థాంకు్య వెరి చేరి 

మచ్ .... మరి, ఈ రెండు రోల్సులో ఫిలిం లన్ని ఆర్హంటుగా 'డవలపింగు 

(S505 చేయించాలి. ఈ జ్ఞాపకాలు తలలోంచి చెదిరి పోకుండా నోట్స్ 

రా పేసుకోవాలి.... సాయంకాలాని కల్లా తెచ్చి ఇచ్చేసారుగా?“ 

ల షయ పక 

స్నానం చేసి టలు మార్చుకుండో లేదో, వారెన్ నుంచి కబురొ 

చ్చింది. “మీ నాన్నగారొచ్చారు. హాస్టల్ ఆఫిస్ రూమ్లో నీకోసం చూ స్తూ 

కూర్చున్నారు. అర్హంటుగా రా” అని. 

' అ్యపయత్నంగా టెమ్ చూసుకుంది జోతి. ఎనిమిదీ నలభై. కాసేపు 
ఆలస్య మేతే మెస్లో టిఫినుండదు. ఈ ఆదివారం కాసులేమీ లేవు. అంచేత 
రాతి తీరని నిదా నిన్నటి అలసటా ఈ పూట తీర్చుకుందా మనుకుంది. 

'నొన్నగారొ సె కారు ఉంటుంది. ఊళ్లో ఆయన పలకరించగల బెంగాలీ 
మీ(తులు అయిదారునుంది ఉంటారు. వాళ్ళందరి ఇళ్ళకీ తీసికెడతాడు, ఎక్కడో 
“బెక్ ఫాస్ట్”, మరెక్కడో “రంచద్*ో, మధ్యలో ధారాపాతంగా *టీిలు, 
“సనేన్పీ హోటలు దగ్గిర “ఈస్ట్ పాయింట్ గెస్ట్ హౌస్*లో దిగుతారు. ఆఖర్న 
అక్కడికి చేరాలి. అప్పుడు తనవి నిజంగా నిండుగా పలకరిసాడు. “మరేంటి 
సంగతులు జోతీ డాళింగ్” అంటూనూ. డాడీకి చాద_స్పం. వాల్తేర్ ఇన స్పెక్షన్ 
కొప ఇరవై నాలుగు గంటలకి మించి ఎన్నడూ ఉండడు, కాని ఆయన వెళ్ళే 
చోటికల్లా తనూ వెళ్ళవలసిందే. 

“కమాన్, జోతి డాళింగ్. ఎలా వున్నా వు?” 
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తం(డి దగ్గిర చేరి ఆయన కూర్చున్న కుర్చీ చేతిమీద ఆనుసని బుగ్గ 
| మీద ముద్దు పెట్టింది జోతి. “ఫెన్. డాడీ. ఎప్పుడు దిగావు?” 

“నిన్న మెయిల్లో.___ 

గుండెలో రాయి పడింది జోతికి, ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడి, బెదిరించి 
నట్లు వేలు చూపించి, “మరి....?” అని, కోపమో భయమో తెలీకండా కళ్ళు 
పెద్దవి చేసి చూసింది, 

“చాలా బిజీగా పున్నాను. నిన్నంతా. ఫర్గివ్ మి డాళింగ్ .... నిజానికి 
ఇవాళ నిన్ను చూడకుండా ఉండలేక వచ్చేశాను.... సరే; మనకెంతో మైమ్లేదు. 

' నువ్వు వెంటనే బయద్దేరాలి. నిన్నొక మంచి ఎక్స్కర్షన్ స్పాట్ కి తీసికెడతాను. 
మనం ఈ రాతికి చె జాగ్ రాలేక పోపచ్చు. వచ్చినా ఎ పదకొరిడో: పన్నెండు 

గంటలో అయిపోవచ్చు....సరానరి గెస్టుహౌస్ కెళ్లాం.. mor జత బట్టలూ, 
అత్యవసరమైన వస్తువులూ చిన్న పెమైలోనో చ్యాగ్లోనో చేసుకుని రాం 

మూణ్హిమిషాల్లో రావాలి” 

వోతి, తను చాలా RI కన రాలేననీ చెబుడామని. pre 

కోసం వెతుక్కుంది. వెరి అభిమానం డాడీ. ఎలాంటి (బతిమిలాట పెట్టినా 
అంతకి మించిన ముద్దుచెసి మొహమాట పెట్ట లాక్కు_పోతాడు.,.. 

0 0 0 

కార్లోనే ఉద్యోగ ధర్మం మొదలుపెట్టాడు, పవన్కుమార్ చౌధురి. 
ముందు. సీట్లో కూర్చున్న డిప్యూటీ ఛీఫ్ ఇంజినీరు. ఇతను (సశ్ను, 

ఎదైనా అడిగినప్పుడల్లా ఇటు వేపు తలతిప్పి సమౌధానొలు చెబుతున్నాడు. అలా, 

నిద్రలోకి జారుకుంది జోతి. 

హఠాత్తుగా “లే, డాశింగ్” అన్న తండి మాటకి మెలకువ వచ్చింది. 
“ఇక్యణ్నుంచి మనం జీపులో వెళ్లాలి!” 

చుటూ చూసింది జోత్కి కారు దిగి. ఆన్నీ కొండలు, చలిగా. ఉంది. 

స్వెట్టరు, మప్పరూ, (బీఫ్ కేసులోంచి లాగి ధరించింది. 

జీపులో ముందు సీట్లో మధ్యని కూర్చుని “ఎక్కడున్నాం క్వ మనం?” 
అనడిగింది. పవన్కుమార్. చౌధురి చిరునవ్వు నవ్వాడు. వెనక సీట్లో కూర్చున్న 
డిప్యూటి ఇఫ్ ఇంజినీర్, “తూర్పు కనుమ లంటారె. నాటి తూర్పు అంచున 

ఉన్నా మమ్మా....మీరు న్నిదపోకండి. మంచి దృశ్యాలు మిసృయిపోతాయ” 
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కళ ట్య కొండల్లో అద్బుత మెన దృ కళ్యాలున్నాయి డొడీ.” 

౦ 0 ౦ 

చి చంది వేర దొర్లు * అయినా, చేరింది నిన టి చోటికే కావడం? 

జోతికి చెప్పలేనంత విస్మయాన్ని కలిగించింది. " 

ఆ సైషన్లో రెండు మోటార్ (టాలీలు సిద్దంగా ఉన్నాయి. పేషన్ 

మాస్టరు-నిన్న రాత్రి తనకి సైషన్ రూమ్లో ఈబీచేర్ ఇచ్చినాయనే_తనని 

చూ'పీడు కానిః పరిశీలించి “నిన్న టమ్మాయిలా వుందే” అనుకోడానికిగాని 
ఆనడానికిజావి కావలసినంత తీరుబాటుగా లేడు. పెగా తన వేషంలో మార్చు. 

ఆయినా జోతి “నమస్కారం సార్.” అని తెలుగులో చెప్పింది. . 
“తమరు ఇనప్పెక్షన్ చెయ్యవలసిన (టాక్. ఈ పెషనుకి ఇటు రెండు 

న్నర కిలోమీటర్లు. అటు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లూ ఉంది సార్. ముందుగా 

మనం దకశీణం వెపు వెడతాం సార్, అట్నుంచి ఖాళీ రైలుబండి ఒకటొస్తుంది 

గానండి. ఇంకో రెండుగంటల వరకు రాద్యార్. ఇట్నుంచి ఒక లోడ్ బండీ 
వస్తుంది సార్. అయితే అది మనం యిక్కడికి తిరిగి వచ్చాకనే ఈ ఫైషన్ 

దాటాలని స్టెషన్ స్టాఫ్కి చెప్పాంనార్ 
ఆకు శ్ర" 

(టాలీలు కదిలాయి. నిన్నేటి ద ఎక్టలు మళ్లా ఎ క్ర నబడ్డాయి. మనసు 

ముచ్చట పడ్డా మౌనంగానే చూసింది జోతి టనె ఎలు వంతెన, అ న్నీ దాటాక 

64 కె. ఎం. అని వున్న ఒక రాయి ద గర ఆగాయి. (టా లీలు 

అక్కడ (టాలీదిగి, (టాక్దిగి, ఫైల్లోంచి ఒక పెద్ద మ్యాప్తీసి 
కున్నాడు డిప్యూటి ఛీఫ్ ఇంజనీర్, కాగితం అంచులు నురెవరో 

కున్నారు, 

“ఇది, మొదట (ప్రతిపాదించిన మార్గం సార్. అంటే తొలిసారి సర్వే 
(పరిశీలన) చేసిన మీదట ఆ ఇంజనీర్ ఇచ్చిన రిపోర్లు (ప్రకారం సార్. 
అవ్పుడు డి.ఇ.ఎన్. (డివిజవల్ ఇంజనీర్) రామదాసుగారు శలవులోంచి 
డ్యూటీకొ నె ఈ ప్రాజెక్టుకి వేశారు సారో. వార్ని. ఆయన ఈ మార్గాన్ని మళ్ళీ 
నరే చేయించి, మార్చిన మార్గం సార్, అం జే ఇప్పుడు నిర్యాణం అయిపోయి 

మనం (టాలిలమిద వొచ్చినది ఇదిసార్. ఈ రెండూ ఈ ప్లాన్లో వేర్వేరు 
రంగులలో గుర్తుగా చూపించాం, గమనించండి సారో, మొదటి మారం కంపు 
రెండోది ఏడుపందల మీటర్లు పొడు గెక్కువ సార్, " 

A బీ eg 68 

632 | భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



మళ్ళా లైను నిర్మాణం అరవై నాలుగో కిలోమీటర్ చేరే వేళకి 
అయన, సుఖంగా హాయిగా ఉండే పనిలో వేరేచోట ఉంటూ కూడా, తనంతట 

తానుగా అడిగి, ఈ (పాజెక్సుకి (టాంస్ ఫర్ కో రుకున్మివచ్చారుసార్. ఆరవయి 

నాలుగు నుంచి ఆరవయి ఎనిమిదినరకు ఉన్న ఈ “రీచెస్ొలో మామూలుగా 

అయే ఖర్చుకన్నా సుమారు యాభయివేలు అదికంగా ఖర్చవుతుందని ఏసి 

మెట్లు వెసి ఆమోదం పొంది “విలు పాస్ చేసేరుసార్. ఆదిసార్, అమా 

అడిట్ వాళ్ళ రిపోరు సారాంశం, ఇక మూడో పాయింటు సౌర్, విడిగా 

(టాక్ నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చులో పెరుగుదల సంగతి అలావుంచి,అదనంగా 
వొచ్చి పడ్డ స్ట స్రైషను, దాని నిమి త్తం శాశ్యతం౦గా తగులుకొ నే ఉద్య|ోగాలూ, 

క్వార్లర్సు "మొదలయిన పద్దుల ద్వారా నిర్వహణ చార్జిలు, ఈ వర్క్ తనే 

(పతిపాదించేసి తనే చేయించడానికి రామదాసుగారు సిద్దపడ్డం, ఇదంతా చూసి 
ఇందులో ఆయదకి లాభించేదేడో ఉండితీరాలవి సి.బి.ఐ. జో "వేళ త్తి చూపిస్తు 

న్నారు సార్. ఆ తరువాత, డివిజనల్ ఇంజినీర్ రామదాసుగారి మీద డిపార్లు 

మెంటల్ గా చర్య తీసుకోమనడం, ఆయన్ని సస్పెన్ షన్లో పెట్టడం అవన్నీ 

తమకు తెలిసిన విషయాలే సార్ E 

పవన్కుమార్ చౌధురి అవన్నీ క్షుణ్ణంగా తనికీ చేసేడు.... 

¥ ఫ్య షః 

పేషన్ తో పవన్కుమార్ చౌధురికీ జోతికీ భోజనాలు ఏర్పాటయ్యాయి. 

'శకేరియర్ వాల్తేర్ నుంచి _పత్యేకంగా నిర్ణయించిన డీజీల్ ఇంజిన్లో వచ్చింది. 
“రిపోర్టులూ పనులూ చూస్పూసి 'విసుగ్గావుంది, అయినా, జోతిడాళింగ్, 

తప్పదు. మరొక్కసారి. ఈఆడిట్ రిపోర్లు ఆ సి, వి. ఐం రిపోర్డు అలా చదివి. 

ఏనిపించమ్మా.” అసి కూతురికి చెప్పి ఈ జీచేర్లో నడుం వాల్చేడు, పవన్ 

కుమార్ చౌధురి, 

0 0 0 

కై దీక్షగా చదివి, ఆఖరు వాక్యం మొదట్లో తం(డివె పు 

చూసింది జోతి, 

“ప దపోతున్నట్లుంది” అనుకుంది. 
oy 

అకా ప్రీ” 

“ప్, డాళింగ్! పూ రిచెమ్. నేను న్మిదపోవడ ౦లదు” 

రామదాసు మకీ పృటాడు (807 633 
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“అదికాదు. మనం విశాఖపట్నం ఎలా వెడతాం? ఒచ్చినదారే. అంచ 
ముందు జణీప్లతోను, తరవాత క అంతేగా.” 

“ఆవును, ఎం” 

“*ఎన్నిగంటలకి బయలు దేరుతాం?” 
“ఓ సారి!“ లేచి కూర్చున్నాడు చౌధురి, “సీకిదంతా యమ బోరింగ్గా 

ఉండుండాలి...సరే. నొ ఇన్స్ సెక్ష సెకన్ అయిపోయిందిగా! ,... వెంటనే > 
దామని చెపాను. * లెచి నిలబడ్డాడు. 

' “అదికాదు డాడీ!“ బో తికూడా లేచి నించుంది. “నా ఉద్దేశం ఎంటం"వే_ 
మనం యిద్దరం... ఆం'ే జసు మనం యిద్దర మే...అలా వెళి, ఓ గంట సేష్మ: 
బయట తిరిగి రావచ్చా? లేక పోతే. నీకూడా వొచ్చిన అధికార్లు మనం వెంటనే. 
వె జాగ్ వెళ్ళిపోవాలని పటుపడతారా?” 
a " “లేదు. లేదు. గంటకాదు. రెండు గంటలైనా సరే, వాళ్ళు మనం తిరి 
గొచ్చేవరకు ఇక్కడే కాసుక్కూర్చుంటారు. నో (వాట్లెం[” Fr 

0 0 0౦ 
“ఈ గుహలు. డాడీ.ఇవి వేలకొలది సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినవి, 

అయి తే, గ్రీస్తుపూర్యం.అదీ మూడు, రెండు శతాబ్దాలమధ్య, ఎవరో వీటిని 
సంస్కరించి, తత్యవే త్త తలకు వాసయోగ్యంగా చేసేరు. బెొద్ద సంస్కృతి 
(పభావం కళింగరాజ్యం మీద పడినప్పటి శిల్చాలూ కుడ్య చి(తాలూనూ కశ కా 
ఇదిగో, ఈ రాతిపలకమీద శిల్పంచూడు. కనపడీ కనపడనట్టుందనుకొ. అది 
బుద్దుడి మహాభి నిష్ట మ ణం. అదిగో అక్కడ బోధివృక్షంలాగా బ్య. 
చెక్కారు చూడు! pee మనం చూసిన గుహలో, భితువుల' ఆకారాలు, 
సన్నానం స్వీకరించేట ప్పుడు వాళ్ళు అవలంవించవలసిన విధులూ, సూచనా' 
మాతంగా శిల్చాల్లో మలచారు చూశావుగా” 

“ఎస్. ఎస్. నువ్వు చూపించకపోతే ఇవన్నీ చూడకనే పోదును. 
అయినా నువ్వు చూపించడంలో వింత ఏముంది? నీ చదువే ఇది రదాళో 

ఈస్టు వి ఇక్కడ వుండి పోయినవి, అయితే బౌద్దమతం వ్యోపి పిలో పరిణ 
తీలో పున్న కొల౦ంతోనివి. కొన్ని అవ శేషాలు ఇక్క ణబ్నంచి కు నేష 
నల్ మ్యూజియంలో భ్యదసరచారట తెలుసా?” 

ఐతే, మీ వాళ్ళ "కె రె ల్వేలై ను ఈ గుహలున్న కాక తాకకుండా 
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ఎక్కడో దూరం నుంచి పోయే విధంగా వేసేసిఉంతే; అత్యంత పురాతత్త్వ 

[పాముఖ్యం గల ఈ స్థలం; అటు రోడ్డుద్వారా అందుబాటులో ఉండక; ఇటు 

రలుద్వారా కూడా చేరలేక మరుగున ఉండిపోయి ఉండేది! ఈ రైలుమార్గం 

ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయం మీద రెండోసారి సర్వే చేయించి నాయన (డివిజ 
నల్ ఇంజీసీరు రామదాసో ఎవరో అన్నారు, ఇందాక.) ఈ స్టలాన్ని రలు 

ద్యారా చేరడానికి తగిన ఏలు కల్పించి, ఇక్కడ ఒక సేషనుకూడా పెటించాడు, 

శ్ర రె ల్వేలె ను రాక పూర్వం గుహలు చూడ్డానికొచ్చే యా, తికులు కొండమార్గం 

గుండా, బండలమీదినుంచి, తుప్పల్లోంచి నడచి, ఈ ఎత్తుకిచేరి, ఇక్కంణ్నుంచి 
దేకురుకుంటూ, జారుకుంటూ, పడి పోతూ దిగవాళ్ళు, మళ్లా ఎక్కే టప్పుడు 

అంతకి అంతా బాధపడే వాళ్ళేమో కూడాను. ఇస్పుడు ఈ రైల్వేలైను నిర్మా 
అం పుణ్యమా అని, రె లుగట్టునుంచి గుహలనవరకూ, మిట్ట పల్లాలకీ పక్కని 

(గానెటు రాయితో, సిమెంటుతో మెట్లు, వాటిమీద నడిచేవాణ్ళ వరధ్యానంగా' 
ఉన్నప్పుడు తూలిపడి పోకుండా పక్కన సీ సీలు రెయిలింగ్సు ఎర్పాటు చేశాద.ఆ 

రెయిలింగ్స్లో కొన్ని, (టాక్ నిర్యాణం కోసం వుపయోగంచే పట్టాలు_ఇక్కు 

దీకి తీసుకొచ్చిలోగా వంగిపోయినవీ వాడారు. అనన్నీ నువ్వు కళ్ళారాచూళావుం 

మరొక గ్రా విషయం డాడీ, ఆ గుహల్లోప పల, రాతికోబాటు, బోలెడు ఖనిజ 

సంబంధమైన మట్టివుంది.అది eT ఆ పభావానికి కరిగిపోయి, కారిపోడానికి 

అస్కారం వుండేటట్టిది, ఇన్ని శబ్దాతాలనుంచీ అలాగే కరిగి, రాలీపోతోంది 

కూడాను, అయితే, నేల అలాంటి కోత పడిపోకుండా సిమెంటుతో అడ్డుక ల్లి, 

వానసిభ్ళ వాటంతటప జారిపోడానికి .ఏలుగా తూములు కట్టారు, ఆ పేధంగా 

అప్పరూపమెన ఈ పురాత త్య సంపదని కాపాడారు మీ మీ రెక్వేవా రు. దానికి 

పురాత త్త శాఖ వి దాార్దిసిగా నా అభినందనలు డాడీ.” 

ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుని. పాశ్యాత్య పద్ధతిలో వంగి, “థ్యాంక్యు 
మె చె ల్” అన్నాడు పవన్ కుమార్ చౌధురి. 

pa అనుమానం ఏమిటం కే ఆ ఇంజిసీర్. రామదాసుగారెవరో, శవలం 

రైల్వే ఇంజిసీర్ గా కాకుండా, ప్పరాత తత్త్వ Ca ఈ గుహలను 

దిశీయ ఏ దెశయ య్యాతికులు సందర్శి ంచడానికి పేలు కల్పించే సంస్కారిగా, 

బిచసన్ని ఏర్పాటుచేసి, ' “మనదేశ మే' స్వయంగా అమర్చవలసిన కనీస సౌకర్యాలు 

శానే' ఒక ప్రతీసధి అయి సమకూర్చోడే మోసనీ, 'ఆరచేత' అతను చాలా గొప్ప 

రామదాసు మేక్టీ పట్టాడు | 635 



వాడనీనూ,. అందువల్ల "రె రె ల్వెకి కొంత ఖర్చుుత గిలించుండొచ్చు. కొని ఆ ఖర్చును 

భరించవలసిన బాధ్యత ఈ దేశానికి వుంది. దేశ (పభుత్వంలో ఒక శాఖ అయిన 

(- రై లేకి కూడా వుందెమో, అది నువ్వు తేల్చాలి డాడీ.” 

“ఆప్త,” కోపంతో వూగిపోయి అరిచాడు పవన్కుమార్ చౌధురి. ఆంత 

లోన తాను మాట్లాడుతున్నది ఎవరితోనో గురొచ్చినట్లు, “క్షమించు చిన్నారి, 

నువ్వు చెప్పినదంతా నిజమే ,కావొచ్చు. అతను నిజంగా గొ ప్పపనే చేసుం 

డొచ్చు, మంచి దేశభకుడే కావొచ్చు, కాని, జోతీ డాళింగ్, ఈ లోకంలో 

గాడిదపని గాడిదే చెయ్యాలి, కుక్కపని కుర్ర చెయ్యాలి! ఆంచేత, మనం 

ఏిస్నహాయులం అమ్మా.” 

0 0 0 

మర్నాటి వుదయం ఈస్ట్పాయింట్ గెస్టు హౌస్లో కోతికి అరు గంట 

లకే తెల్లవారింది: బలిఫోన్ పిలుపుతో, తం|డిని సరిగ్గా ఏడు గంటలకి లేపింది. 

అతసిక్ అలవాటయిన విధంగా వెంటనే “టీ” ఇచ్చింది. 

“గుడ్మాణింగ్ డాడీ: టీ!” 

“ధ్యాంక్యు” 

“నన్ను క్షమించు డొడీ. నీ బాధ్యత ల్ని గు ర్రించకు౦డా నిన్న: సీ పరి 

పాలనలో వెలు పెట్ల బోయానే మో!” 

“శీ__అలాంటిదేం లేదు.” 

“సరే, రామదాసుని బంది ఖానౌకి పంపుతో నో, ఆయన ఉడో రగ ౦ ఊడ 

పేకుతావో అది నీ యిష్టం. నాదొక (ప్రాబ్లెం ఉంది. నువ్వు వినాలి.” 

“చెప్పు డాళింగ్. నువ్వు చెప్పింది నేనెప్పుడైనా విన్లేదు ర నకా?” 

“సింటావు కనశే చెప్తన్నాను._-నాకొక గురువుగారు దొరికారు.ఆయన్ని 

పరిచయం చెయ్యనిసావా?___నిజానికి ఆయన్ని పరిచయం చెయ్యాలని ఆరు 

నెలల కిందట నువ్వు వచ్చినప్పుడే ఆనుకున్నాను. కాని సీ క్యాంప్ తేదీకి 

ముందు రోజునే ఆతను ఉదో్యగం కోసం ఢిల్లీకి ఇంటర్ వ్యూ కెళ్ళవలసి 

వచ్చింది.” 

“ఎవరతను? మీ (పొసఫెసరా?” 

“కాదు, నేను గురువుగారన్నానవి ఆయనేటో పెద్ద వయసు వారని ఆను 

కోకు, ఆతని ఫేరు. బాలాజీ. నాకం మూడేళ్ళు ముందుగా ఆర్కియాలజీలో 

636 భరాగో సమ్మగ కథా నశికలనేం 



మాస్టర్ డిగీ తీసుకొని, మొన్నీ మధ్యే డాక్షరేట్ డిగీ కూడా తీసుకుని 
ఖాళీగా వున్నారు. చాలా తెలివిగల వారు, (ఛార్మింగ్ గా ఉంటారు కూడా నూ!) 

యు మెకాల్ హొం ఎ దాయి. చెండి; కౌని ఆరకం హాట్ చపకాదు. నేనిక్కడ 

చేరింది మొదలు నావ నొట్సులు, డై రెక్షన్లు యిస్తున్నాడు. ఈ అయిదారు జిల్లా 
లల్లో పురాతత్వ ళాస్త్ర దృష్ట్యా గొప్పవీ, ముఖ్య మైనవీ అయిన [(పదేశాలన్నీ 
కూడా నాకు స్వయంగా సాయంవొచ్చి చూపించేరు. అతని వల్ల ను దోరిరెన 

జ్ఞానం యింతా అని చెప్పడానికి లేదు. మెం తిరిగిన (పదేశాలు, అక్కడ 

సంస్క ఫలి చూసి, ఈ దేశ సంస్కృతి తొలూకు కొన్ని ముఖ్య అధ్యాయాలు 

ఆయన పరిచయం కాకహోతే తెలుసుకోలేక హోదునే అనిపిస్తుంది, ఇటు సింహో 

చలం, శాలిహుండం, నీ కారం ముఖలీింగంనుంచి అటు సుండపలి, 

Winks 7 రునకొండ పరళూ అలా చాలా పున్నాయి. అవన్నీ నాకు 

టక ప ప్పుడు (0 SI రాయించి,ఫో వోలు డవళిపింగూ (పింటంగూ 

కనక సై ఈ చివరి దగీక్షలు రాయగానే & పుస్తకం రాయడానికి తగినంత 

i- 

మేటర్ సమకూర్చి పెట్టారు బాలాజీ. నిజానికి నిన్న మనం చూసిన గుహలు 

ఆయనతోనే నేను తొలిసారిగా చూశాను. అదీ ఎప్పజోకాదు; సరిగ్గా ఒక్క 

రోజు ముందు, అంతే మొన్న -_-శనివారం .... ! అక్కడ నేను తీసిన ఫోటోలు 

నిన్నంతా క రూ కారుని (బాసం ఆదివారం, ఎపర్నో ఆశ యించి) డెవలప్ 

చేయించి, _పింట్లు తీయించి, అవి నాకిద్దామని నిన్న సాయంకాలం హోస్టల్ 

కెళ్ళాడ ఏ, నేనిక్కడ సీకో పున్నానని తెలిసిర్మాతి ఇక్కడకీ వొచ్చాడట, 

మసం మనక ఇరసరికి పదకొం ఉందిగా. అంచేత కలుసుకోలేక పోయాడు. 

టో పొదుపే ఫో యు రమ్మన్నాను 

౧౧, సరే. ని కరతనంటపే చాలా అభిమానంలొవుందిం. రానీ, చూద్దాం. 
ag 

“అతన్ని చూడం కాదుడాొడి. అతనికి ఎక్కడెనా ఓ మంచి ఉదో్యోగం 
a 

శి రి 0 



చౌధురికి. “గుడ్మాణింగ్ జోతి. ఇవిగో ఫోటోలు, కాంటాక్ట్స్ (సింట్స్ 
నూత౦ఎ” 

“కూరోండిమిసర్ బొలాజీ....ఆయవకి టీ ఇయ్యమ్మాజో తిఅన్నాడు, షే 

పవన్ కుమార్ చెదిరి 

క ఖ్యాంక్స్సర్, అడిసరెంజోతీ ఈయస మీ ఫొదరా?ి 

చిన్నగా నవ్వింది జోతి. “అవునూ అని పొటలా అంది. 

ఈ ఎమిటి. శల హతో నవ్వాడు. చౌధరి, 

“షావ్రీస్రర్'' నాతో పరిచయం అయినస్పట్నుంచి జి క్రో త్రి తన తండిగారు 

కల్క-టాలో ఏదో న్యాపొరం చెసారని చబుతూందిలో నవ్వాడు వాలా బీ. ఈ 

రె ల్యే గెస్ట్హౌస్లో గదులు వ్యాపఫారసన్తులకి యివ్యరని నా అనుమూనం....మీ 

శేరు చెప్పి షరి సూట్తో పన్నారని అడిగితే మీ ఉద్యోగం పోదా 

చెప్పాడు వార్ మేన్. చాలా ఆశ్నర్యసడాడు,” 
Ga 

స్స ళ్ అజ [మో $4 లీ జో ని అహి ౮ యు వార్ 1 గాన్ ,” అని నప్వ్, మం ఎక్కువ నవ్వితే 

బాగుండవన్నట్టు. ఆ నన్స్య పట్టుకుని వాత్రూం వేప్ప వెళ్ళాడు. సనన్ కుమార్ 

చౌధురి. 

“అలా ఎంధుకు చెప్పావు జోతీ, ఐమ్ సారీ.” 

“సార్రీ ఆననలసింది నేను బాలాజీ. ,.. తను అంత పెద అధికొగి ఇని 
జలే 

ఆస్ ఇ హ్ Si? Bei మ ణి శ కట్ట చేస ఎన్నో చక్ములున్నౌాయని డొడీయే ఎలా చేప్పమన్నారు___ డాడీ యీ 
a 

ఫే 
అటో న మ శ గో గ నూ ప వూరికి ఎడొదికి రెండు మూడు సార్లు కా కంప సస్తారు రతం. సారి అచ 

par జ్య అ డ్ య. గా మో wey ఇ wnat న్ - 

నస" అక రంల ఖటటి నల SEAT స ఎమైనా ఇం ఎస అయి సే ఎప్పన్తు మ్ 

చెబుదాసునుః పున్నాను.మవా "టను ఢిల్తీ వళ్ళొరు ఇంకో తమాషా చెప ఇనా? 
థ * 

Ves 

అని ON : ఇ we wut జో టె జా గుహూఅ ఎగర" డ్రం నిన్న, ఎసు మా 
శా sw wg" mn వు ఇ ఖు జూ నేం స సివాదం వెళ్ళిన చె 

cc 

వ్ పి న భష భీ ; స [లో మ ఇన జ డాడితొ, బురికొంవతు ఇంజీనీరాతో వెళ్ళాను.” 5 చెం ఎన్న బుచ్చుళుని 
he గ్గ $ (0% 

అది కప్పి పృచ్చుకోడానికి థఛోరణి భూర్చింది జోతి, 
ల ల వ. స. జ ఇం కల శొవాజి మొహాల ందిచొడదు ఆ సు, గుహలు, ౮యిలింగ్న్ మెట్టు, 

యణ స్ జ్య య 1 ఆవ ల i a స స్త దయభొలల చిలి లా అట సజ అస్ని ఇద్ స్పతీన్ చేశారా యుల డాడీ 
| 

ల్యూ స 
శీ > ప "జే జ ప శ 
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“డాడీ వూరికే (టాక్ చూసి చాలించు కున్నారు. నేనే ఆయన్ని విడిగా 
తీసు కెళ్ళి పురొత త్య (సాము ఖ్యము న్న ఆ స్టలాలన్ని చూపించేను ఆఫ్కోర్ఫు! 

ఆ విషయంలో డాడీకీ నొకూ అధి పాయ భదంవొచ్చిందనుకొ.నిన్నట్నించీ 

ఇవాళ తెల్లారే వరకూ నాకు డాడీ మీద కోపం వచ్చి మట్లాడం మానేశాను. 
ఆట ఆ అభిరుచి లేక పోతే నన్ను ఆర్కియాలజి చదవ మనడం దేనికి” 

చీ కదెమీ పట టబేదు. “సరే, అయితే.ఇంజసీర్ని ఏం చేస్తున్నారు!” 
అవను 

“ఏ డిస్మిస్ చెయ్యచ్చు. డాడీ మాతం ఏంచేసారు?వాజావరణం 
wand) 

అంతా అత సీడి (పతిః కూలంగా ఉంది పొపవం, అనీ కొత ఆభిరుచి 'పపంబాధ్యత 

వేరూ కదిలి 

“అలాగా” అన్నాడు బాలా జీ. 

చౌధురి చాతీ రూం లోంచి వచ్చాడు. 

బాలాబీ నిలబడాడు. మొహాన చిరునవ్వు ఉందా లేదా అన్నట్లు, న్ బ 

అయాం సారీ సార. ఈ ఫోటోలు జోతికి అర్జెంటుగా అంద జేద్దామని 

మీ మకాంకి చొరవచేసి వ వొచ్చెళాను, అం తే.మీ పన్హకి అడ్డురావడ౦ నొ ఉద్దేశం 

డ్లొదు. "సెల విప్పి వెళ్ళి వసాను,” 

"అంత అర్హంటుగా వెళ్ళిపో వాలా?.., కూరండి.” 

ఇషం లేక పోయినా భూర్చున్నాడు. బాలా బీ. జోతి అప్పటికే తను 

వ 3 అయిపోయిన ఫోవేోల దొంతర తండి కిచ్చింది, అతను అతను వొటిని 

తివి గనూ అస్నాడు. "అమ్మాయి చెప్పింది. ఆర్కియాలజీ మీద మీ అభిరుచి, 

అద త ఆన్నీనూ, అమ్మాయికి మీరు చేసిన సాయానికి థాంక్ ఏ, మీకే _దెనో 

దో, గం చూసి పెట్ట, సుని అమ్మాయి చెప్పింది. అదీ ఓగంట కీందమే, దానిమీద 

స్పుచే సనొక మంచినిర్ణయం ఫీసుకున్నాను....మీకు జోతి చెపే స్పేనంటుంది..- 

నావ అపంచంలో, కోతి తప్ప న ఎ లౌకికమైన అనుబంధమూ లెదు! సో 

జోతి చెప్పిందీ గుంట నేను చేసి తీరవలసిందే. నోదపడిందా?ో 

(ప 

కం క 

శాం సొరీ సొం ,,..నౌకు ఉద్యో్యోగం యిప్పించగలగడం మీకెంతో 

దామదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు 639 



సులభమని నాతూ తెలిసింది. కొని అఆ సహాయం మీనుంచి స్వర రించలేను సారీ, 

క్షమించండి.” అని మళ్ళీ లేచాడు చాలాబీ. 

ఏదో శ కి శనని లాగిసటు జోతి కూడా తెచింది. ఆతను వళ్ళిపోశ్రా 
wa 

ప - ఇ we 
. 

డమో, ఆసాలన్నటుగా ళ్ a ఇయ్య పులక, 
ల స సఖ స చ. కు త ఇంత 

షు 
జీ స ON 

తోనే ఏమొచ్చింది. మీకు?....డాడీతో అలాగేనా, మాట్లాడం? చాయ మాట ఇచ్చా 

రంచే.... మీరసలు గర్వపడాలి, శెల్బా?" ఉద్వేగంతో ఆంది నో త్తి, 
9 

డోతి చెయ్యి విడిపించు వున్నాను నాలా." ఎయన ఆఅధిడొరం, పలుకుబడి 

౮ 
భో ఇల కా జ (3 క్ని | 

నాకు తెలియక కాదు జోళతీ. నిను? గాథ సెటాలగి కౌదు,....నువ్యెందాక అన్నా వె 

బాధ్యత వేటా, అభిరుచి నేతలూ ౨న; ఆ మాట చెబుమునా ఎమొ అన్నాదు. 

* జే లాడ్ టల Ca WS విట ఆ జ. జో 

నిరాంత సడి చూసున్న చెభరిఎప్పు తిరిగ అన్నాయి. “వంగర. తషమిం 
0 శో ఖీ mr థీ 

స je ఇ” 9 అ ఖ్ Why ఆలు గా త ఆ ల, wh అర అటో 

చండి సారొ. మేం అసే చాధ్య సనివాళ్ళం. సాకం. చుం చదుస్పసున్నది 
య ఫీ (గ) ళ్ళ 

॥ ము తు /. ను 
కేవలం వొక, విషయమే. చాంతో నే ఇప్పటిదాకా బవించిసన రొలఅం అంతా 

వెళ్ళబుచ్చడ౦వల్ల ఆ విషయంసబువ అభిమానం, దురభఖిమా సం మాదో ఎర్బుడి 

వుండ చ్చు. మీ భ్రాలొలు అష స అనుభవాన్ని బటి అనంతమైన య ఫ్యత ల్ని 

మ ప్ 

బిటి ఎర్చడినవి. అంచేత  ఆరోచనలూ మొ ఎత భూయో బా ey 
చి 

త్రాసులో తూగక పోవచ్చు. లు త న0§ మంతేనేర డానికి సీలు! 2 వచ్చు. 

కనుక, నేనుమీ మెప్పూ, _పొపతం పొందడ ల సమంజసం రాటు సొర్ * 

గుడ్ బె. నుంచున్న వశంగా నాన ఉపకారం చేడాపుని నిరయించు 'ఇన్నెందుకు 
నా be} తీ 

వందనాలు.” 

వెనక్కి తిరిగి చూడ ఎ (౮ నా దూడ డుంండా బశ్ళిహపోయోడు గ్య దారం 

కట్టనట్టు జోతి అతని వెనకే సడిచింది. ఆ దారలంమీవ పుజ్వలన్నాయి. చిక్క 

ముడులున్నాయి. అతని స్మ వ్చపె ర్రన. సిరుదో ఇగం౦_ ఎర్హ వం సిరుస్నూ కారం 

ఉద్యోగాలకి పడె పకటనలు._ అద్ది కేషన్ రో లీ వాటిదో ge న Cr ఇీలూ, 

పోస్టల్ ఆర్షర్లూ. ఇంటర్వూ్యలూ_వాటికో సం అమ్మే ₹ రలు ఖర్చులూ, స సన్ను 
ఉత 

తనకి భత ని ha టు స చ మ NOMS Dd చెందుకో సదు చున్న శక కో థ్ జభ 

ఎమిటి, ఏమిటి, ఏమిటిది? ఎందుకిలా? 

అనని టంలో 

కల చొ తిగిలినవాండు సీలు గొట్టాం మీద వ 
అవి భో ఖం es 

640 గరాగ్గో సమగ కథా సంకలన 



పదా య రై జ [ అ 1 MW. ఆ సో ౮ 
రల ణంగా తియ య గాలా, అతను పరంలణా చివర ఉన్నాడు, 6 

“అయిటళ్ళ కిందట రొలిసారిగా వెశే ను జోతీ, ఆ (పదెశాసికి! ఆ 
శ” 

వంజకారణ్య ల అ పత అస్తూ న గీ రురు పోయినా, బట్లలు చరిగి 

పోయినా. ఉత్సాహ మె ఉత్క జలం రుం చేసుకుని చరా నక్క డికి. న్ట్జీ పక్క 

రల లన నిర్మాణం జరుగులో ౦ది. దాంతోబాపే ఆ గుహల పరిరక్షణ, 
ba రు (౧౧ స 

సంకేమం, నదుపాయం;చూడ్డం జరుగుతోంది. ఉపయోగిస్తున్నదంతా స్ట్ రె ల్యే వారి 

చ్చిన సామ్మాగే. కద్తున్నది శె ర ల్వే కాంటాక్షరే, అజమాయిషీ చేస్తున్నది రె లే 

ఇంజనీరే. ఎని తెలిసి నామ GE జన్మంతా మరిచిపోలెని గొరవం 

కలిగింది, ౨భిసందిద్రామని అక్కడ సెట్ ఆఫీసులో పున్న ఇంజనీర్ గార్ని కలి 
ట్ య ఈ 

శాను. రాషుడాసుగాతు నా అవేశం చూసి నవ్వేరు. అక్కడ అప్పుడు నేను 

విన్న సంభాషణ ద్యారా. ఆ పనులన్నీ రై ల్వెళశా ఖవారు చేయించడం లేదనీ, 

రామదానుగారే సంయంగా dD తిసుకుని చేయిసున్నారనీ, కాం టాక్షర్ త నకు 
a: బ 

గిట్టుదాటు కావంటాడన్న ఊ హూతో అక్కడి (టాక్ నిర్మాణానికి మామూలుగా 

యేం భఖర్నకనాం రూపాయికి పావలా సెకు_ని ఎకు_వ అవతున*టు రామ క టం, శాత వత టు. 
దాసుగారు ఎసిమెటతో చూనంచారనీ తెలిసింది. రె ల్యెశాఖ మీద గౌరవం 

అలాగే పండి, ఆ ఇంజనీర్ రామదాసుగారిమీద అభిమూనం కలిగింది. వ్యకుల్లో 

పండే తోపాస డినార్చి మెంట్లకి చెడ్డ పె బులు తెచ్చినట్టు; వ్యకుల్లో ఉండే విలువలు 
ఛం 

డిపార్ట్ మెంట్రమీవ గౌరపం సంచవచ్చురదా! నాటికి నేడు వారంరోజుల కిందట 
ఉట. 

తెరిసింది; అనాడు రాపముదాసుగారు ఈ పన్లు చేయించి అందు మూలంగా ర లేకి 

తగిలించిన అదిసప్ప ఖర్చుపల్ల ఆయన స స స్ఫెనన్లో ఉన్నారి నిం లలా ఉన్నారు? 
స 

తో ఫ్లు జ YS Bry PY అజా జ వ్ సవిత సవ శ్రర. పదినిమి వళ్ళు ఇంజనీర్గా పని చేసిన రామదాసుగారికి ఏ 

దాంధలోను కనీసం పోసాఫస్ సేవింగ్స్ జ్యాంకులోనై నా పట్టుమని పదెనిమిది ల సో కా ర్లు (థు 

FMW CW 1 పుత్రక కాలంలో (పభుత్వం యిచ్చే అలవెన్స్తో కొల 

Ey చేసున్నారు; ఆయనా, ఆవిడా, యిద్దరు EY భి కెదిగిన కూతుళ్ళూనూ. 

స్వయం ర్భతాపరా ధా నిడి వడిన శిత (ఈ సప్పెనన్సొని ఆయున చిరునవ్వుతో 
0౫ 

స్వరరించి, శాంవంగా ఇంటిపట్టున ఉండిపోయారట. అంటే, ఏ అధికౌర్హ సి= 

ఆశయించకుండా. కర్భోద్యే వాధికార స్తే: మాఫలెషుకదాచన. అని అక్షరాలా 
స wt , వీ (| 4 RC, ఖో 

వల్లిస్తూ దవితం గడుపుతున్నారట....... . 

గామదాను మళ్ళీ పుట్టాడు 641 



శశ ఆయన నునందరికంశే గొప్పవాడుకగడా, జోతీ! నువ్వన్నది నిజమే 

అభిరుచి వేరు. బాధ్యతలు వేరు.... బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి పరిపూర్ణ 

మానవుడక్క- రేదు. యాంతికుడూ చెయ్యగలడా పని. కాని అభిరుచిని కొ పొడు 

కోవాలంటే (పాధమికంగా మనిషె వుండాలి. అంచేత మీ నాన్నగారు తన బాధ్య 

తను "ఎలాగ నిర్వాహిస్తున్నారొ , "నేను నా అభిరుచిని రామదాసుగారిలాగే కాపాడు 

కుంటాను. ఆయనకా అధికారం వుంది. అలాగే నాకీ స్వతంతం పవుందికదా.... 

“అంచేత నన్ను పోనీ జోతీ, నువ్వు బాధపడకు! గుడ్ బై "అని చకచకా 

మెట్టుదిగి వెళ్ళిపోయాడు చాలా జీ. 

సరసంగా ద్వ్యారంవర కు వనకడుగులు వెసుకుంటూ నడిచి. ద్వారం 

తగలగానే అగిపోయింది జోతి. అక్కడ చేరబడి, ఇటువేపు మొహంపెట్టి 

డాడీ అని ఆకందించింది. అటువేపు తిరిగి “దాలాబీ డోంట్ గో” అని అర 

బంది, 

తెర సక్క-నేవున్న పవన్కుమార్ చౌధురి, కూతురు ఆ ద్వారం దగ్గిర 

కూలబడి పోతూవుం సే పట్టుకుని, నిల బెట్టి, అక్కున చేర్చుకుని, “డోంట్ వర్రీ 

మె డాళింగ్ జోతీ, నువ్వె గెల్బావు. దామ్మా!.... = రెండూ చేద్దాం.... ఒప్పు 

కున్నానుగా. సి చాయ్ _ఫెండ్ ఆ రామదాసు కంట తూడా ఉన్నతుడు!” 

అన్నాడు, ఫ్లో 
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శః నంపుటంలో రాని కథలు 

నొతు జొపకం ఉన్నంతవరకు ఈ పుస్తకంలో చేర్చిన కథలు శాక నేను 

రాసినవి మరికొన్ని కథలున్నాయి. వాటిని ఈ సంపుటంలో చేర్చకపోవడానికి 
మొదటి కారణం నేను వాటిని జాగ త్త చేసుకోకపోవడం: రెండో కారణం 
“గంథ వి_స్టర భీతి.” వాటి వివరాలు ఇవి : 

1 నేను.మా ఆవిడ ఆంధప తిక_వీక్తీ ll.2l949 
2. పిచిక కథ భారతి.మాసపహ్మతిక బ్మపిల్ 1950 

3. రూపాయి జోోతి.పక్షప తిక 154.1950 
4. శోంఖలాని బద్దుడు తెలుగుస్వతంత్ర_వీక్సి 30-6-1950 
ఏ కొలుజారిన కమల న Tal1950 

6. వలతుడికోనం వేట వ్ 217-190 
7,  పుంఛాప నరస్యలతి 1 28.71.1950 

క. కోతల రాయుళ్ళు సూర్య(పథ-మాసప త్రిక 1950 
9. 1961 జో్యతి_పకీప తిక 15.3-1951 

10. చెబ్బకు దెయ్యం ఆంధప తిక._వీ కీ 10.1951 
11, అల్లుగాడి పెళ్ళి కక 11-1 51 

12. కలం ఖరీదు తెలుగు స్వఠర్శత-వీక్స్ 1953 
13. పతంజలి పంతం శ్ 1955 

14. నాన్న కిష్టంలేదు ఆంధ్రప్మతిక-_వీ కీ 12.1958 
15. జలగా.మనిషి ష్ 1.1959 

16. చేసుకున్నదారీ.చూసుకున్న మార్గం క్ 21959 
17. నళినీవళ సంస్టితమ్ — స 1961 
పలు. ఒరవకి అంధ పచేశ్_మాసప్యతిక 8.1963 
9. చారీజసు జో్యోతి.మాసస్మ తిక 5.1962 

20. మా వూళ్ళో ఒక్కసారి దిగండి ప _ 31964 
21. (తిళంటో కనతో సస తిక 1.1967 
22. అర్హంకాని కథ జో్యోతి.మాససతిక 1.1967 

23. సృ _త్తిథర్మ్య నం . వ్ ర 14.17.1967 

24. చండిక 21.7.1967 

25. పెనుభూతం ' ష్ట్ర 17111967 
26. గీన్ రూమ్ . లత-మాసప(తిక 12.1967 
21. మామయే్య చెవం జయ శ్రీ-మాసవ త్రిక 3.1968 
28. ఆ క్రమ భిన్నం త. సప తిక 4.1968 
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42, 
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44 
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46. 

దిద్దుకో లేనీ తప్పు అంధ పఖ.వీక్తీ దీపావళి 1968 
ఆంబోతు జో్యతి.మాసవ। తిక 3.1969 
చెయ్యిజారని అదృష్టం స్ట 16.1696) 
సినిక్ యువ_మా సప తిం దీపావళి [973 
మట (బ్మురలు) అమ్మబడును జ్యొతిమాసవ్యతిక దీపావళి 1974 
అమ్మబడును థి 71974 
కౌలింగ్ వెట్ అనామక_మాసపతిక (ప త్యేకనంచిక i976 
ఎ రాయెశేనేం ఏ జేత్ర_నూ సప, తిక 11978 
పుట్టలోని చెదలు అనామిక_మాసప( తిక T1978 
ఆనందానికి అనకట ఆం|ధజ్యోతి_పఏీక్తీ 1.31983 | జ wy 

p . గా ఆచార్య ది తక జొ్యతింమాసప్మ తిక 1985 
ఉద్యమం మొదలె 0దె ఆం(థజ్య్యోతి-వీ 3 రిపావ? 98 

జ 
థ్ [ ఠి నిర్మాల్యం | 1987 

బురద ఏపుల.పౌాసప తిక ఓ 
(శ్రీరంజని క్ క్ 
ఆదివార స క తత .. లవారం SoS ప i 
పిచ్చుకగూడు ష్ 
అయ్యా, ఏమి సెలవు? స్నేహ-మాసవ తిక ' 
ఇబకౌక మెటిల్బుకూడా గురులేనివి సురో ఇరవె దాకా ఉండొచ్చు, ర గ ర Gas ఇఒ 
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